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Περίληψη διακήρυξης 
  
 Η Aντιδήµαρχος Κεφαλονιάς Σοφία Γαρµπή διενεργεί φανερό, δηµόσιο, 
πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση έντεκα (-11-) καταστηµάτων, που 
βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και 
συγκεκριµένα: 1) το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ., 2) το µε στοιχείο 
Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ., 3) το µε στοιχείο Α4 κατάστηµα εµβαδού 25,25 
τ.µ., 4) το µε στοιχείο Β1 κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ.,  5) το µε στοιχείο Β2 
κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ., 6) το µε στοιχείο Β3 κατάστηµα εµβαδού 20,55 τ.µ., 
7) βοηθητικό χώρο καταστήµατος µε στοιχείο Β4 εµβαδού 10,42 τ.µ., 8) το µε 
στοιχείο Β5 κατάστηµα εµβαδού 26,52 τ.µ., 9) το µε στοιχείο Β6 κατάστηµα εµβαδού 
17,18 τ.µ., 10) το µε στοιχείο Β7 κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ. και 11) το µε στοιχείο 
∆1 κατάστηµα εµβαδού 40,42 τ.µ. 
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την υπογραφή του 
συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται 
το ποσό των οκτώ (8,00) ευρώ ανά τ.µ. ήτοι 1) για το κατάστηµα µε αριθ. -1- 228,24 
ευρώ, 2) για το κατάστηµα µε αριθ. -2- 236,32 ευρώ, 3) για το κατάστηµα µε αριθ. -3- 
202,00 ευρώ, 4) για το κατάστηµα µε αριθ. -4- 165,6 ευρώ, 5) για το κατάστηµα µε 
αριθ. -5- 165,6 ευρώ, 6) για το κατάστηµα µε αριθµό -6- 164,4 ευρώ, 7) για το 
βοηθητικό χώρο µε αριθ. -7- 83,36 ευρώ, 8) για το κατάστηµα µε αριθ. -8- 212,16 
ευρώ, 9) για το κατάστηµα µε αριθ. -9- 137,44 ευρώ, 10) για το κατάστηµα µε αριθ. -
10- 202,00 ευρώ και 11) για το κατάστηµα µε αριθ. -11- 323,36 ευρώ µηνιαίως. 
 
 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 29 
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τρίτη. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού από ώρα 9:00 π.µ έως 10:00 π.µ και η υποβολή των 
προσφορών θα ξεκινήσει τις 10:30 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα 
δηµοσίευση στις 31 Μαρτίου 2016, ηµέρα Πέµπτη κατά τις παραπάνω ώρες.  
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 ύψους ίσου 
µε δύο (2) µηνιαία µισθώµατα δηλαδή 1) για το µε αριθ. -1- κατάστηµα ποσό 
456,48 ευρώ, 2) για το κατάστηµα µε αριθ. -2- 472,64 ευρώ, 3) για το κατάστηµα µε 
αριθ. -3- 404,00 ευρώ, 4) για το κατάστηµα µε αριθ. -4- 331,2 ευρώ, 5) για το 
κατάστηµα µε αριθ. -5- 331,2 ευρώ, 6) για το κατάστηµα µε αριθµό -6- 328,8 ευρώ, 7) 
για το βοηθητικό χώρο µε αριθ. -7- 166,72 ευρώ, 8) για το κατάστηµα µε αριθ. -8- 
424,32 ευρώ, 9) για το κατάστηµα µε αριθ. -9- 274,88 ευρώ, 10) για το κατάστηµα µε 
αριθ. -10- 404,00 ευρώ και 11) για το κατάστηµα µε αριθ. -11- 646,72 ευρώ. 
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) φορολογική 
ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητας από τον ΟΓΑ, γ) βεβαίωση µη οφειλής 
στο ∆ήµο, δ) βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο αγροτών και αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή βεβαίωση της ανωτέρω 
υπηρεσίας ότι για τη συγκεκριµένη περίπτωση δεν απαιτείται, ε) άδεια παραγωγού 
εφόσον υφίσταται, στ) πιστοποιητικό ότι είναι δηµότες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και ζ) 
Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και 



αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και του κανονισµού 
λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς, ότι θα τους τηρήσει αυστηρά και σε αντίθετη 
περίπτωση θα υποστεί τις προβλεπόµενες από τον κανονισµό και τη διακήρυξη 
κυρώσεις. 
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική 
ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
 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 στη γραµµατέα της 
Οικονοµικής Επιτροπής (κ. Αγγ. Πεφάνη) καθώς και στο τηλέφωνο  2671360154  
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
   
 
 
 
 
                                                              Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            
                                                                             
                                                                                    Σοφία Γαρµπή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αργοστόλι  18/03/2016 

Αριθ.Πρωτ.   9107                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Πληροφορίες : Α. Πεφάνη 
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Προς: 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ  
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Θ Ε Μ Α :  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΜΕ ΦΑΝΕΡΟ 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΑΤΩΝ.  

         
Σας στέλνουµε συνηµµένα περίληψη διακήρυξης εκµίσθωσης καταστηµάτων στη 
∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και παρακαλούµε για την 
δηµοσίευση στο αµέσως επόµενο φύλλο της εφηµερίδας σας. 
Σε περίπτωση που για οποιανδήποτε λόγο δεν δηµοσιευτεί η ανωτέρω περίληψη θα 
θέλαµε να µας ενηµερώσετε εγγράφως στο FAX 26710 22572 αναφέροντας και τον 
λόγο της µη δηµοσίευσης. 
Προκειµένου για την εξόφληση του τιµολογίου παρακαλείστε  για την αποστολή  2 φύλλων 
εφηµερίδας µε την δηµοσίευση ως εξής:  1) Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  µε συνηµµένο το πρωτότυπο τιµολόγιο και 2) για την Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου  µε φωτ/φο τιµολογίου υπόψη κ. Πεφάνη). 
 
                                                                                                   Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                                                 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
    

 

                                                                                                 Σοφία Γαρµπή 
                                                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 



 

 


