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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

 
 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, 
5. Την µε αριθ. 19/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
6. Την µε αριθ 198/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
7. Τον Κανονισµό Περιπτέρων του ∆ήµου Κεφαλονιάς  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση µιας 
κενωθείσας άνευ κουβουκλίου θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Αφών Αλιβιζάτου (έναντι 
Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι. 
   Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 24-07-2018, ηµέρα Τρίτη . 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, 
αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 10:00 έως 10:30 
π.µ. ενώ η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:45 π.µ. 
 Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 
 27 -07-  2018, ηµέρα Παρασκευή  και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Περί της συνεχίσεως αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η 
απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους 
µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε 
πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους 
και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 1 

             Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται δεκαετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει 
από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η 
σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του 
µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.  
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της 
µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει 
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από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει 
σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο 
των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 
 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την τοποθέτηση και λειτουργία 
περιπτέρου.  
Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν 
µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση 
ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη 
συναίνεση του εκµισθωτή. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην παρ. 7 του 
άρθρου 76 του Ν. 4257/2014. Ο µισθωτής µπορεί να αναπληρώνεται από τον/την σύζυγο και τα 
ενήλικα τέκνα του, τα στοιχεία των οποίων θα αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. 
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου οι κληρονόµοι αυτού ή ο µισθωτής υποχρεούνται να 
αναγγείλουν εντός µηνός το θάνατο στον ∆ήµο. Στην περίπτωση αυτή οι συµβάσεις µίσθωσης που δεν 
έχουν λήξει εξακο9λουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η µίσθωση 
συνεχίζεται  µέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή και τα µισθώµατα και τέλη της 
περιόδου αυτής καταβάλλονται στο ∆ήµο.  
 Σε περίπτωση δε θανάτου του εγγυητή µέσα στην ίδια προθεσµία ο µισθωτής υποχρεούται να ορίσει 
νέο εγγυητή. 

Άρθρο 3 
      Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, όπως 
αυτό ορίστηκε µε το υπ΄αριθ. 4/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης 
τουλάχιστον κατά 20 ευρώ. Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη 
τουλάχιστον κατά 20 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως 
κατά το ποσοστό του συνόλου της µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα της 
αναπροσαρµογής, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη 
µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Σε 
περίπτωση αρνητικής µεταβολής του δείκτη των τιµών, το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό. 

    
Άρθρο 4 

    Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόχρεο 
εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή 
τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του 
Ταµείου Παρακαταθηκών, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης 
προσφοράς, υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων δύο ετών ήτοι 600,00 ευρώ.  
 Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν: 
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ενδιαφερόµενου ή διαβατηρίου. 
2. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος. 
3. ∆ηµοτική ενηµερότητα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
4. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου σε ισχύ, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 
5. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 
6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας των ιδίων. 
7. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον του 
σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη 
πτωχευτική διαδικασία. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 
αναφέρεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και της πραγµατικής κατάστασης 
του προς µίσθωση χώρου και των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν. 
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από 
διαγωνισµό δηµοσίου. 
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10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση του κανονισµού 
περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως έχει εγκριθεί µε την 179/2016 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, τον οποίο και θα εφαρµόσει. 
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από 
την διαδικασία της συµµετοχής.  
Επίσης, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής όσοι έχουν καταδικαστεί: 
α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νοµιµοποίηση, εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, 
β) για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών, 
γ) για παραβίαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας 
δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας και 
Β) όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία όσοι έχουν 
ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ∆ήµο. 

Άρθρο 5 
    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 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 6 
  Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του, εντός προθεσµίας 
10 ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, 
αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος υπολογιζόµενο για δύο έτη. 
  
 Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 
  Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή αν ο πλειοδότης αρνηθεί 
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική 
επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος τούτου και του εγγυητή του 
ενεχοµένων και των δύο για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της 
προηγούµενης τοιαύτης. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο 
πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωσή τους.  
Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας υπό του αρµοδίου οργάνου του δήµου ή της διοικητικής αρχής.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το 
αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος 
αποτελέσµατος ή σφάλµατος σε σχέση µε τη διενέργεια της δηµοπρασίας και β) µετά την κατακύρωση 
της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά 
καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την 
υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή του ενώ ως ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό 
δυνάµενο να µειωθεί δι΄ αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου. 
 

Άρθρο 7 
    Το µίσθιο θα  παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής 
σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η 
πραγµατική κατάσταση του ακινήτου.  
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Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά 
προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 
 

Άρθρο 8 
Ο µισθωτής υποχρεούται να αναπτύξει έναν εκ των δύο τύπων περιπτέρων (Α ή Β) σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 του κανονισµού περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Οι δαπάνες κατασκευής του περιπτέρου 
βαρύνουν τον µισθωτή. 
Το µέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και ο µέγιστος αριθµός ψυγείων και σταντ ανά 
περίπτερο ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού αντίστοιχα. 
Σηµειώνεται ότι στο παρόν µίσθωµα δεν περιλαµβάνονται τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, 
για τα οποία ισχύει η αριθµ. 373/2017 απόφαση του ∆.Σ περί καθορισµού ∆ηµοτικών τελών χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων. 

Άρθρο 9 
     Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο 
Παραλαβής, στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το 
µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική 
πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων 
στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν 
προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) 
πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. 
 

Άρθρο 10 
    Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή, ενώ για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την 
καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα 
αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής 
θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρησή του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, 
την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την 
τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, 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.       
Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς 
υπαιτιότητά του εκµισθωτή. Επίσης ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα µείωσης του µισθώµατος για βλάβη 
από θεοµηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει µετά την κατακύρωση. 
     

Άρθρο 11 
Ο µισθωτής υποχρεούται όπως εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή του οικείου 
συµφωνητικού της µισθώσεως να κάνει έναρξη πλήρους λειτουργίας του περιπτέρου και εάν εντός δύο 
µηνών από την υπογραφή του συµφωνητικού δεν θέσει σε πλήρη λειτουργία το περίπτερο, ο 
εκµισθωτής θα δύναται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο µε τις σε βάρος του συνέπειες εκ της παραβιάσεως 
της µισθώσεως. Η µη συµµόρφωσή του προς την ανωτέρω υποχρέωση συνεπάγεται έκπτωση του 
µισθωτού µετά προηγούµενη κλήση προς παροχή εξηγήσεων εντός προθεσµίας 48 ωρών. Στην 
περίπτωση αυτή η σύµβαση µίσθωσης λύεται ο δε µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να αναζητήσει το τυχόν 
υπόλοιπο καταβληθέν µίσθωµα, το οποίο καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή ως συµφωνηµένης από 
τώρα ποινικής ρήτρας για παραβίαση ουσιώδους όρου της µίσθωσης. 
                                                                         Άρθρο 12 
     Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 
συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε 
συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, 
προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται επίσης να 
κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, 
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καθαριότητας και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα 
αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. 
Ο δε ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
µίσθιο της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση  ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε τυχόν δουλείας 
επί αυτού, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.  

 
Άρθρο 13 

     Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην 
τοποθέτηση παροχών κοινής ωφελείας (ρεύµα κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη 
γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης 
φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής 
απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και 
επιµέλειά του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης 
ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµά του.  

Άρθρο 14 
    Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε 
δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη 
λύση της µίσθωσης.  
Επίσης ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής. 
 

Άρθρο 15 
    Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και 
κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
 

Άρθρο 16 
    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. 
Σε περίπτωση έκπτωσης του µισθωτή για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο αυτός υποχρεούται να παραδώσει 
το µίσθιο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της περί εκπτώσεως αποφάσεως του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησής του αποβάλλεται εκ του µισθίου είτε 
διοικητικώς, είτε δια αποφάσεως του Εισαγγελέα, είτε δικαστικώς ή κατά τις διατάξεις περί απόδοσης 
µισθίου του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, ως αυτές ισχύουν όλων των µέτρων αυτών δυνάµενων να 
λαµβάνονται αθροιστικά και ταυτόχρονα. 
                                                                           Άρθρο 17 
    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 18 
 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης και του 
Κανονισµού λειτουργίας Περιπτέρων του ∆ήµου. 
 Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
                                                                                                               ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΠΑΡΙΣΗΣ 
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