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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
∆ιακηρύσσει ότι: 

 Εκτίθεται  σε φανερό, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός δηµοτικού 
ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση Βορράτο Τ.Κ. Σουλλάρων-Κατωγής ∆. Ε. Παλικής συνολικού 
εµβαδού 2.413,32 τ.µ. Το εν λόγω ακίνητο έχει ΚΑΕΚ 250650213005 και συνορεύει γύρωθεν µε 
ιδιοκτησία Βαλλιάνου, επαρχιακή οδό ¨Ληξουρίου-Μαντζαβινάτων, δηµοτική οδό και µε ιδιοκτησία 
αγνώστου. 
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για ως χώρος εναπόθεσης-αποθήκευσης υλικών 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 409/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς. Η διάρκεια 
της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την παράδοση 
του ακινήτου και κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ 
µηνιαίως. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 
20,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον 
κατά 20,00 ευρώ. 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις  22 Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα  Τετάρτη. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων θα γίνεται 
αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ 
έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. Σε περίπτωση που η 
δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 1η Μαρτίου  2017, ηµέρα  
Τετάρτη στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
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 ήτοι 600,00 ευρώ.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική 
ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να 
αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη 
οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών 
πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους. Τα έξοδα δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
Αντίγραφο της διακήρυξης του δηµοσίου πλειοδοτικού διαγωνισµού µε τους πλήρεις όρους αυτού 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από το Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής (κ. Αγγελική 
Πεφάνη τηλ. 2671360154) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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