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   ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                                          Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
Έχοντας υπόψη:  α) τις διατάξεις του Π∆ 270/1981  και β) την µε αριθ. 149/2019 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης 

 
                                                                ∆ιακηρύσσει ότι  
 
Εκτίθεται σε επαναληπτικό, φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση τριών (3) 

αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου και ειδικότερα:  

α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 

31,39 τ.µ. στον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)}, 

β. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ16-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού 

εµβαδού 94,56 τ.µ. στο οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)}, 

γ. Αδιάθετος χώρος Ε56 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α14-Α15-Α7-Α16-Α14 συνολικού εµβαδού 

60,88 τ.µ. 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 

∆ηµοτικού Θεάτρου στις  23-07-2019 , ηµέρα  Τρίτη . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από 

ώρα 9:00 έως 10:00 π.µ. ενώ η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:15 π.µ. 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µέχρι τη 

λήξη του ηµερολογιακού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1080/1980.   

Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται α) για το χώρο µε στοιχείο Ε11 1.255,6 ευρώ, β) για το χώρο µε 

στοιχείο Ε43 3.782,4 ευρώ και γ) για το χώρο µε στοιχείο Ε56 2.435,2 ευρώ (40 ευρώ/τ.µ. σύµφωνα µε 

την µε αριθ. 395/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι 

ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να 

είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. 

Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο 

οποίος θα καταστεί και ο ίδιος 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 και 

∆ανείων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι 
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α) 125,56 ευρώ για το υπό στοιχείο Ε11, β) 378,24 ευρώ για το υπό στοιχείο Ε43 και γ) 243,52 

ευρώ για το υπό στοιχείο Ε56. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική 

επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση 

του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε 

ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) 

φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, δ) Άδεια λειτουργίας 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος κατηγορίας µαζικής εστίασης, ε) Απόδειξη ταµειακής µηχανής που 

θα αναγράφεται ο ΑΦΜ της επιχείρησης, στ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι i) ο 

ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και ii) 

ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) 

βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

 Η σειρά έκθεσης  των θέσεων ορίζεται  ως κατωτέρω:   

α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 

31,39 τ.µ. στον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)} (τιµή εκκίνησης: 1.255,6 ευρώ) 

β. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ16-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού 

εµβαδού 94,56 τ.µ. στο οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)} (τιµή εκκίνησης: 

3.782,4 ευρώ) 

γ. Αδιάθετος χώρος Ε56 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α14-Α15-Α7-Α16-Α14 συνολικού εµβαδού 

60,88 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 2.435,2 ευρώ). 

Αντίγραφο της διακήρυξης του δηµοσίου πλειοδοτικού διαγωνισµού µε τους πλήρεις όρους αυτού 

µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από το Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής (κα Αγγελική 

Πεφάνη τηλ. 2671360154) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.                                                     

                                                                                                                                   
                                                                                                                                      Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
                                                                                                                                              κ  .α .α  
              

                                                                                                                                 Σοφία Γαρμπή  

                                                                                                                    Α/Δήμαρχος Οικονομικών. 
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