
 

    

        

 

    

 

  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αργοστόλι  14/06/2013 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ:   26417  
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας -  

Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε 

τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» και Κωδ. ΟΠΣ «376269» του Ε.Π. 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» 

                               

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 

 Ο Δήμαρχος Δήμου Κεφαλονιάς  Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύττει ότι θα 

διενεργηθεί  φανερή, προφορική,  μειοδοτική δημοπρασία στο  γραφείο συνεδριάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα του ισογείου ορόφου στο χώρο του Δημοτικού 

Θεάτρου Αργοστολίου επί της οδoύ Λεωφόρος Βεργωτή στις  9 του μηνός Ιουλίου  ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα την 48/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την  

139/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της 

δημοπρασίας  για την μίσθωση ακινήτου,  για 3 έτη, που θα χρησιμοποιηθεί για την 

στέγαση  του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

επίπεδο στο Δήμο Κεφαλλονιάς». 

          Οι προσφορές εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κεφαλλονιάς  (ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Πλατείας 

Βαλλιάνου Αργοστόλι ΤΚ 28100  ) μέχρι  την 8 του μηνός Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13.00μ.μ.  

      Η οικονομική προσφορά εκάστου προσφέροντος , θα δοθεί  με τη μορφή σε τιμή ανά 

τετραγωνικό  μέτρο.   
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          Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης του Αργοστολίου με εύκολη 

πρόσβαση ( π.χ μέσα συγκοινωνίας), να έχει εμβαδόν κατ΄ ελάχιστο (60) τ.μ. με δυνατότητα 

απόκλισης προς τα άνω της τάξης του 60% και θα  πρέπει να διαθέτει ενδεικτικά χώρο 

συνεδριάσεων, χώρο διοίκησης αρχείου (γραφεία), χώρο υποδοχής, χώρο ατομικής και 

ομαδικής συμβουλευτικής, και χώρο για τουαλέτες προσωπικού – επισκεπτών.  

       Επίσης  πρέπει να διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ, έξοδο κινδύνου, σύστημα πυρόσβεσης 

/ πυρασφάλειας κλπ. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη 

φωτισμού και αερισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση που το 

ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού ανακηρυχθεί 

μειοδότης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει με δικές του δαπάνες για την υλοποίησή 

τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 

έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την οικονομική επιτροπή. 

         Η εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του 

ΠΔ 270/81 στο ποσό των 1.000 ευρώ (€), δηλ. σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του 

ορίου ανώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου προκειμένου μεν για χρόνο 

μικρότερο του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης, προκειμένου δε για χρόνο 

μεγαλύτερο του έτους, ενός έτους τουλάχιστον. 

    Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο  οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται  αλληλεγγύως και εις  

ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση  των όρων της σύμβασης.   

     Η μίσθωση θα ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

με μονομερές δικαίωμα του Δήμου παράτασής της για  (1) ένα  ακόμα χρόνο, σε περίπτωση  

που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο.   

      Τα  έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. 

Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής  του Δήμου Κεφαλλονιάς, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ποδάρα 

Αικατερίνη, που βρίσκεται  στο Δημαρχείο Πλατείας Βαλλιάνου 1
ος

 όροφος κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και  ώρες – τηλ. επικοινωνίας  26713 60151 κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

 

Ο Δήμαρχος  Κεφαλλονιάς  

 

Αλέξανδρος  Παρίσης 
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ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΕ5-0ΣΜ


