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Περίληψη διακήρυξης.  

 
 

 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύσσει ότι: 

 Εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός ισόγειου 

καταστήµατος, που βρίσκεται στην Πλατεία ∆ιλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου επιφανείας 

203,5 τ.µ. περίπου. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και κατά 

προτίµηση καφενείο-ζαχαροπλαστείο αποκλειοµένων ηλεκτρονικών και τυχερών παιχνιδιών. 

Ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης ορίζεται τριετής. 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις 30 Ιουλίου  2013 ηµέρα   Τρίτη  ενώπιον της Επιτροπής 

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

γίνεται από ώρα 9:00 µέχρι  9:30 . Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί από ώρα   9:30  µέχρι   10:00 . 

Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις   1η  

Αυγούστου   2013 ηµέρα   Πέµπτη   και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες. 

Α) Οι ενδιαφερόµενοι  για να γίνουν  δεκτοί  στη δηµοπρασία θα πρέπει να  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 τρία µηνιαία µισθώµατα δηλαδή ποσού εξακοσίων (600,00) ευρώ. 

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) φορολογική ενηµερότητα, β) 

ασφαλιστική ενηµερότητας και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητα και 

γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

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

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

τηλέφωνα 2671360167 και  2671022933 (πληροφορίες κ. Γεράσιµο Παυλάτο και κ. Αγγελική Πεφάνη) 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες  και ώρες. 
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