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Περίληψη διακήρυξης.  

 
 

 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύσσει ότι: 

 Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ασφαλτοστρωµένου 

τµήµατος επιφανείας 400 τ.µ. περίπου στη θέση «Ασπρόχωµα» ∆ηµοτικής Ενότητας  Αργοστολίου του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης ορίζεται τριετής. 

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των  πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ευρώ 

ετησίως και το τελικώς διαµορφωθέν µίσθωµα θα καταβληθεί προκαταβολικά µε την υπογραφή της 

σύµβασης.  Για τα επόµενα έτη της µίσθωσης το µίσθωµα θα καταβάλλεται το αργότερο µέχρι τις 15 

Απριλίου εκάστου έτους. Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο 

σύµφωνα µε το ∆είκτη Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία. 

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   10:00  µέχρι   10:30 . 

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 α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ποσού ίσου µε την τιµή εκκίνησης ήτοι 5.500 ευρώ, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) 

ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. Τα ίσια ως άνω δικαιολογητικά 

πλην της εγγυητικής επιστολής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και ο εγγυητής. 

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. 

                                                                      Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                     

                                                               ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 


