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Περίληψη διακήρυξης. (1) 

 
 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς  Αλέξανδρος Παρίσης σύµφωνα µε το αριθ. 947/13-06-2013 έγγραφο 

της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας  µε θέµα «Υποδείξεις για το σχέδιο διακήρυξης ύστερα από την 

135/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  διακηρύσσει ότι: 

 

 ∆ιενεργεί δηµόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση των παραλιών: 

     1) Σπάσµατα Μηνιές  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου  οµπρέλες-ξαπλώστρες, (240τ.µ.), τιµή εκκίνησης. 

(2.500,00€).  

     2) Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου για τοποθέτηση κινητής καντίνας,  (15τ.µ.), τιµή 

εκκίνησης. (2500,00 €),   

     3) Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.), τιµή εκκίνησης. (3.000,00€), 

     4) Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, τοποθέτηση κινητής καντίνας, (15τ.µ.), τιµή εκκίνησης.  

(2.000,00€). 

    5) Γραδάκια Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (200τ.µ.) τιµή εκκίνησης.  (5.000,00€).   

    6) Γραδάκια  Θ2 , ∆.Ε. Αργοστολίου, τοποθέτηση  κινητής  καντίνας   (15 τ.µ.), τιµή εκκίνησης. 

(5.000,00€).             

     7) Παληοσταφίδα  ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες ( 150τ.µ.), τιµή εκκίνησης (4.000,00€),    

     8) Τουρκοπόδαρο ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (300τ.µ.), τιµή εκκίνησης (8.000,00€),  

     9) Αγία Κυριακή Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (496τ.µ.), τιµή εκκίνησης (1.000,00€),    

   10) Αγία Κυριακή Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια σπορ-ενοικίαση λεµβών (10τ.µ.), τιµή εκκίνησης 

(500,00€),    

   11) Μεγάλη Άµµος  Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420τ.µ.), τιµή εκκίνησης 

(3.500,00€). 

   12) Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια σπορ (49τ.µ.), τιµή εκκίνησης 

(1.500,00€). 

   13) Μεγάλη  Άµµος Μηνιές Θ3,  ∆.Ε.  Αργοστολίου, τοποθέτηση κινητής καντίνας (15τ.µ.) τιµή 

εκκίνησης , (3.500,00€). 

  14) Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.), τιµή εκκίνησης (1.500,00€). 

  15) Εγλίνα Μηνιές Θ1Α  ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση κινητής καντίνας (15τ.µ.), τιµή εκκίνησης 

(1.500,00€). 

   16) Μέγας Λάκκος Σουλλάρων Θ2  ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια σπορ (100τ.µ.), τιµή εκκίνησης 

(2.000,00€).      

  17) Βάτσα  ∆.Ε. Παλικής οµπρέλες-ξαπλώστρες (280τ.µ.), τιµή εκκίνησης (1.000,00€).  

  18)  Πετανοί Αγ. Θέκλης   Θ3 , ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (180τ.µ.), τιµή εκκίνησης 

(2.400,00€).  

19) ΞΙ Κατωγής (κατεύθυνση προς Μέγα Λάκκο)  ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50τ.µ.) τιµή 

εκκίνησης (2.000,00€). 

Η µίσθωση θα αρχίσει από την υπογραφή της σύµβασης και θα λήγει την 31-12-2013. 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις   22 Ιουνίου 2013 ηµέρα       Σάββατο ενώπιον της Επιτροπής 

∆ηµοπρασιών στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα 

γίνεται από ώρα 9:00  π.µ. µέχρι  10:00   π.µ. Η δηµοπρασία για όλες τις ανωτέρω θέσεις και µε τη 



σειρά που αναφέρονται ως άνω θα διεξαχθεί από ώρα  10.30 π.µ. µέχρι  13.30µ.µ. µε τη δυνατότητα 

παράτασης του ανωτέρω χρόνου εφόσον η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που η 

δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις  25 Ιουνίου   2013 ηµέρα Τρίτη    

και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες. 

 Α) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει ως εγγύηση γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική  Επιστολή Τράπεζας-συµµετοχής στη δηµοπρασία-

ποσού ίσου µε το 20% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. 

        H εγγυητική   αυτή επιστολή ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες µετά την 

κατακύρωση των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή. 

   Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς δικαιούται να εισπράττει  από την ως άνω εγγυητική επιστολή ή το γραµµάτιο µε 

κατάπτωση της από οποιαδήποτε οφειλή του µισθωτή.  

Β) Φορολογική ενηµερότητα. 

Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

Ε) Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν υπεύθυνη 

δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι  

α) Έλαβαν γνώση του Ν2971/2001 . 

β) της ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-05-2013. 

γ) του κανονισµού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

δ)οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν  θα  αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα 

αιγιαλού και παραλίας . 

ε) Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 

Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από 

όλους του οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρία από τον οµόρρυθµο εταίρο 

αυτής, για τους άλλου τύπους εταιριών από το νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το διευθύνοντα 

σύµβουλο.  

      Ο κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει 

τα πρακτικά της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την 

εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκοµίσει φορολογική  

ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

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

ενδιαφερόµενοι  µπορούν να απευθύνονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα   Αργοστολίου καθώς και στο 

τηλέφωνο 2671022933 (πληροφορίες κα Μαρία Πυλαρινού-Πετράτου και κα Αγγελική Πεφάνη) κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες  και ώρες. 

                                                                      Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                     

                                                               ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 


