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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 

 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 184/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ 279/3-11-2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι: 
Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση στεγασµένου χώρου 2 τ.µ. επί της 
προσόψεως και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία, για τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης 
ταµειολογιστικής µηχανής (Α.Τ.Μ.). 
  Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις 20-11- 2017, ηµέρα  ∆ευτέρα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα  
9:00  έως  9:30  το πρωί ενώ η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει ώρα 10:15 το9 πρωί. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 24-11-2017, ηµέρα 
Παρασκευή κατά τις ίδιες ως άνω ώρες. 

 
Άρθρο 1 

   Ο συµβατικός χρόνος διάρκειας της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του συµφωνητικού. Μετά την πάροδο της τριετίας απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ανανέωση ή 
παράταση της µίσθωσης.  
 

Άρθρο 2 
 Η τιµή εκκίνησης του µισθώµατος ορίστηκε µε βάση την υπ΄αριθ. 2/2017 Απόφαση της Επιτροπής 
Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ µηνιαίως. 
  Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το ∆είκτη Μεταβολής 
Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 
           

Άρθρο 3 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος ανώνυµες τραπεζικές εταιρείες, οι οποίες για τη 
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό υποχρεούνται να προσκοµίσουν: 
1. Καταστατικό σύστασης και πιστοποιητικό τροποποιήσεων ή κωδικοποιηµένο καταστατικό. 
2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί 
συγκρότησης σε σώµα. 
3. Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος επιθυµεί αντί του νοµίµου εκπροσώπου 
του να ορίσει ειδικό εκπρόσωπο για την υποβολή της προσφοράς, καθώς και για την υπογραφή κάθε σχετικού 
εγγράφου ή δήλωσης για το διαγωνισµό. 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του νοµίµου ή ειδικού εκπροσώπου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
5. Φορολογική Ενηµερότητα 
6. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
7. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης τράπεζας ίσο µε δύο µηνιαία µισθώµατα 
ήτοι ποσού τετρακοσίων (400,00) ευρώ.  
 Στη δηµοπρασία θα συµµετέχουν αυτοί των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν πλήρη. 
Η σειρά υποβολής της οικονοµικής προσφοράς από τους συµµετέχοντες θα είναι τυχαία και κάθε προσφορά, 
ακόµη και αν ο πλειοδότης είναι µόνο ένας, θα πρέπει να είναι αυξηµένη κατά 10 ευρώ από την προηγούµενη 
προσφορά. 
 

Άρθρο 4 
   Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 



Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου θα πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της 
δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 
 

Άρθρο 5 
    Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός 10 ηµερών από την ενηµέρωσή του για την 
έγκριση της κατακύρωσης των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε δύο µηνιαία µισθώµατα όπως το µίσθωµα έχει διαµορφωθεί µετά τη διεξαγωγή 
της δηµοπρασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί 
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται  επόµενος 
στη σειρά προτεραιότητας. 
Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωσή τους. 
Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από την 
επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν να συµµετέχουν στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί 
ούτε οι εγγυητές τους. 
 

Άρθρο 6 
      Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί άτοκα µετά τη λύση ή λήξη της σύµβασης µε την προϋπόθεση 
ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις του ∆ήµου για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της σύµβασης 
αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται 
µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου 
κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. 
 

Άρθρο 7 
   Ο µισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τον εκµισθούµενο χώρο αποκλειστικά και 
µόνο για την εγκατάσταση του ΑΤΜ, το οποίο της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή. 
Απαγορεύεται ρητά η εκµετάλλευση του χώρου από τρίτους πέραν της µισθώτριας µε οποιαδήποτε µορφή 
εκχώρησης δικαιωµάτων (π.χ. υπεκµίσθωση). Ως τρίτοι δεν νοούνται συνεργαζόµενες τράπεζες ή Τράπεζα µε την 
οποία συγχωνεύεται η µισθώτρια. 
Η εγκατάσταση και συντήρηση του Α.Τ.Μ. θα γίνεται αποκλειστικά µε ευθύνη της µισθώτριας Τράπεζας δια των 
υπαλλήλων της οµοίως και οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την µεταφορά αυτού ή τη διενέργεια 
ανακατασκευών ή τροποποιήσεων στις βασικές για τη λειτουργία του Α.Τ.Μ. υποδοµές. Η ακριβής τοποθέτηση 
του ΑΤΜ θα γίνει από το µισθωτή σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. Ειδικότερα η µισθώτρια βαρύνεται µε τις δαπάνες για: 
-Την έκδοση τυχόν αδειών που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση και τηλεπικοινωνιακή σύνδεσή 
της, 
-Τη διαµόρφωση του χώρου, 
- Τις προπαρασκευαστικές εργασίες βασικής υποδοµής που απαιτούνται για την υποδοχή και λειτουργία του 
Α.Τ.Μ. (π.χ. απολήξεις καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας), 
-Τη µεταφορά, εγκατάσταση και πάκτωση του Α.Τ.Μ. επί του δαπέδου του χώρου, 
-Το χρηµατοεφοδιασµό, την αναπλήρωση οποιωνδήποτε αναλώσιµων  υλικών και τη συντήρηση του Α.Τ.Μ. και 
του λοιπού εξοπλισµού, 
-Τη σύνδεση και διατήρηση της ειδικής τηλεπικοινωνιακής γραµµής δεδοµένων, χωρίς την οποία δεν είναι 
δυνατή η λειτουργία του Α.Τ.Μ., 
-Τη σύνδεση και διατήρηση της ειδικής τηλεπικοινωνιακής γραµµής για τη λειτουργία συστήµατος συναγερµού 
εάν η τράπεζα κρίνει ότι η λειτουργία συστήµατος είναι σκόπιµη, 
-Τη σηµατοδότηση του χώρου και του Α.Τ.Μ., 
-Την καθαριότητα του χώρου και του Α.Τ.Μ., 
-Την αντικατάσταση του Α.Τ.Μ. όποτε η Τράπεζα κρίνει σκόπιµο και κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του 
εκµισθωτή. 
 

Άρθρο 8 
      Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων και κάθε νόµιµο τέλος θα 
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
 

Άρθρο 9 



     Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, 
την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και κάθε 
άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
 

Άρθρο 10 
   Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

Άρθρο 11 
  Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
 Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Αργοστόλι 6.11.2017 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Αλέξανδρος Παρίσης 

 


