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                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης περιπτέρου  στο Βαθύ 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, έχοντας υπόψην 
τις  διατάξεις του Π. Δ.  715/79  σε συνδυασμό με το Π.Δ. 270/81, την  αρ. 
8321.6/01/12/12-3-12 εγκύκλιο Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, την αρ. 2/19 απόφαση Δ.Σ.  

                                                          διακηρύσσει                                                         
τη διενέργεια  φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κενωθέντος 
περιπτέρου  που βρίσκεται επί της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως 1,  στο Βαθύ  
Ιθάκης.   

   Η χρονική διάρκεια ορίζεται τριετής, αρχομένης από την υπογραφή του 
συμφωνητικού . 

    Ως τιμή εκκίνησης  του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του περιπτέρου  
ορίζεται το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως. 

   Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία 
σειρά εκφωνήσεως τους µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά 
είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή 
µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-
ΙΘΑΚΗΣ, Δ/νση : Ι. Μεταξά  , 28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, 
την  01 / 03 /2019  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ., όπου θα 
γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η υποβολή των προσφορών  θα 
ξεκινήσει 11.15 π.μ.  Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί 
στις 12/03/19, ημέρα Τρίτη κατά τις ίδιες ώρες, χωρίς νέα δημοσίευση.     
    Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: 1) βεβαίωση φορολογικής 
ενημερότητας, 2)βεβαίωση ασφαλιστικής  ενημερότητας, 3) βεβαίωση δημοτικής 
ενημερότητας, 4) απόσπασμα ποινικού μητρώου  σε ισχύ, έκδοσης τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποια 
αξιόποινη πράξη 5) φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντα 
στο διαγωνισμό καθώς και φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του 
εξουσιοδοτούντος αν συμμετέχει για λογαριασμό άλλου. 6) Υπεύθυνη δήλωση ότι 
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δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο ή σε Νομικό πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου ή ΟΤΑ ή τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας 
και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη από αυτά. 7) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης ,                                       
τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.                                                                                                  
Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 10% του ορίου της τιμής εκκίνησης (ήτοι 
30€), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία  θα απευθύνεται στο  
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης. 
  Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 
καταθέσει  υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του,   στην  
οποία θα βεβαιώνει ότι θα είναι και ο ίδιος αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου  
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Επίσης ο 
εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσης  θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.  
      Αντίτυπο της  διακήρυξης διατίθενται από την Υπηρεσία μας κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες  καθώς και στην Διαύγεια , και  στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Κεφαλλονιάς και του Δήμου Ιθάκης. Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 
2671028241. 

Ο Πρόεδρος 

Αλέξανδρος  Μοσχονάς 
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