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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

Α)το Π.∆ 270/81 (ΦΕΚ 77Α/30-03-81)  

Β)το Π∆ 715/1979 (ΦΕΚ 212
Α
/10-9-1979) 

Γ)το άρθρο 192 του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) «Εκµίσθωση ακινήτων των ∆ήµων και των 

Κοινοτήτων» 

∆)τις µε αριθµό 21-516/17-09-2018 και 27-844/21-12-2018 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για την εκµίσθωση των  ακινήτων της ∆ηµοτικής Αγοράς Κέρκυρας 

Ε)την µε αριθµό 23-24/10-8-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  

ΣΤ)την υπ' αριθµ. 8-66/01-03-2010  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 

“Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικής αγοράς” όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθµ. 20-

504/16-11-2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Ζ)την µε αριθµό 2-8/22-01-2020Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης 

επιτροπής διαγωνισµού για την εκµίσθωση ακινήτων του ∆ήµου 

Η)το υπ’ αριθµ. 52893/26-09-17 έγγραφο της ∆.Ο.Υ. Κέρκυρας για τον καθορισµό της 

αντικειµενικής αξίας του ακινήτου  

Θ)την µε αριθµ’πρωτ. 2399/20-09-2019 Αποφάση ∆ηµάρχου «περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων» καθώς και την 359/07-01-2020 περί εξουσιοδότησης υπογραφής στον 

Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και ∆ιοίκησης 

Ι)την υπ' αριθµ. 34-394/22-11-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

τροποποίησης της υπ' αριθµ. 30-262/13-09-2010 απόφασης ∆Σ περί καθορισµού τιµής 

µισθώµατος καταστηµάτων δηµοτικής αγοράς. 

∆ιακηρύσσει 
1) Περιγραφή του  ακινήτου 
Εκτίθενται σε προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση επί έξι έτη, αρχόµενη από 

την υπογραφή των οικείων µισθωτικών συµβάσεων (συνταχθεισών µε ιδιωτικό 

συµφωνητικό) τα κάτωθι καταστήµατα της δηµοτικής αγοράς ιδιοκτησίας ∆ήµου 



Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο 

σκαρίφηµα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής. 

1) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 80,19,20 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 7,969+5,75+5,725=19,44 τ.µ 

2) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία  Νο 79,21,22 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 7,705+5,405+5,75=18,86 τ.µ 

3) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 76,25 για  χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ  το οποίο δύναται να αποτελέσει ενιαίο µε το κατάστηµα µε 

στοιχεία 75,26 

4) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 75,26 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,21+6,21=12,42 τ.µ το οποίο δύναται να αποτελέσει ενιαίο µε το κατάστηµα µε 

στοιχεία Νο 76,25 

5) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 69,33 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ 

6) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 57,46 για χρήση  οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ 

7) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 85β,104 για χρήση οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ 

8) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 91,111 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ 

9) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 119β,121 για χρήση  Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15+6,325=12,47 τ.µ  το οποίο δύναται να αποτελέσει ενιαίο µε το κατάστηµα 

µε στοιχεία 119α, 122 

10) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 119α,122 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15+5,98=12,13 τ.µ το οποίο δύναται να αποτελέσει ενιαίο µε το κατάστηµα µε 

στοιχεία 119β,121 

11) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία  Νο 124, 123 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,325+5,98=12,30 τ.µ 

12) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 120β για χρήση  Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15 τ.µ 

13) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 63,39 για χρήση  οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96τ.µ 

14) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 98α, 118 για χρήση  Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,34+5,63=10,97 τ.µ 

15) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 98β,117 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,34+6,44=11,78 τ,µ 

16) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 71, 31 για χρήση οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ 

17)Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 70, 32 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ 

υπό τους εξής όρους: 

 

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και 

ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 

οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 

Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η 

Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 

µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον 



εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 

πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Η 

συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει και πλήρη αποδοχή για το συµµετέχοντα όλων των 

όρων της παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν και όρους της σύµβασης µίσθωσης 

και θα υπογραφεί από  τον τελικό πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί 

της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως της δηµοπρασίας, παρουσιάζοντας και το 

προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του 

λογαριασµό. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται 

αυτοπροσώπως, ή εκπροσωπούνται από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για τη 

συµµετοχή στη δηµοπρασία παρουσιάζοντας σχετικό πληρεξούσιο. 

Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 

από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία 

παρουσιάζοντας σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα. 

Οι ΑΕ εκπροσωπούνται από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία παρουσιάζοντας σχετικά 

νοµιµοποιητικά έγγραφα. 

Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει 

θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 

συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  

 

3) Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 08/10/2020 ηµέρα  Πέµπτη  ώρα 9:30 στο ∆ηµοτικό 

κατάστηµα Μαράσλειο Μέγαρο και στα γραφεία του τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας 

του ∆ήµου  Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων. 

Επίσης, σε περίπτωση που προκύψει άγονη η 1η δηµοπρασία, η 2
η
 θα διενεργηθεί την 

15/10/2020, ηµέρα Πέµπτη στο ίδιο µέρος και ώρα  ενώπιον της αρµόδιας  επιτροπής 

του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων. 

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 
Ως πρώτη προσφορά µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 30,00 € ανά 

τετραγωνικό µέτρο εµβαδού του καταστήµατος σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 34-394/22-

11-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Συγκεκριµένα τα ελάχιστα όρια πρώτης 

προσφοράς των προς εκµίσθωση καταστηµάτων είναι τα κάτωθι: 

1) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 80,19,20 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 7,969+5,75+5,725=19,44 τ.µ Χ 30€ =ΤΙΜΗ 583,20€ 

2) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία  Νο 79,21,22 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 7,705+5,405+5,75=18,86 τ.µ Χ 30€ = ΤΙΜΗ 565,80€ 

3)   Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 76,25 για  χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ Χ 30€ = ΤΙΜΗ 358,80€   το οποίο δύναται να αποτελέσει 

ενιαίο µε το κατάστηµα µε στοιχεία 75,26 

4) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 75,26 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,21+6,21=12,42 τ.µΧ 30€ = ΤΙΜΗ 372,60€  το οποίο δύναται να αποτελέσει 

ενιαίο µε το κατάστηµα µε στοιχεία Νο 76,25 



5) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 69,33 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ Χ 30€ = ΤΙΜΗ 

379,50€  
6) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 57,46 για χρήση  οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ Χ 30€ = ΤΙΜΗ 379,50€  

7) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 85β,104 για χρήση οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ Χ 30€ =  ΤΙΜΗ 358,80€  

8) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 91,111 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ Χ 30€ = ΤΙΜΗ 358,80€  

9) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 119β,121 για χρήση  Νωπά Αλιετικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15+6,325=12,47 τ.µΧ 30€ = ΤΙΜΗ 374,10€   το οποίο δύναται να αποτελέσει 

ενιαίο µε το κατάστηµα µε στοιχεία 119α, 122 

10)Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 119α,122 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15+5,98=12,13 τ.µ  Χ 30€ =ΤΙΜΗ  363,90€το οποίο δύναται να αποτελέσει 

ενιαίο µε το κατάστηµα µε στοιχεία 119β,121  

11) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία  Νο 124, 123 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,325+5,98=12,30 τ.µΧ 30€ = ΤΙΜΗ 369,00€ 

12) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 120β για χρήση  Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15 τ.µ Χ 30€ =ΤΙΜΗ 184,50€ 

13) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 63,39 για χρήση  οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96τ.µΧ 30€ = ΤΙΜΗ 358,80 € 

14) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 98α, 118 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,34+5,63=10,97 τ.µ  Χ 30€ = ΤΙΜΗ 329,10€  

15) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 98β,117 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,34+6,44=11,78 τ,µΧ 30€ = ΤΙΜΗ 353,40€  

16) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 71, 31 για χρήση οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ  Χ 30€ = ΤΙΜΗ 358,80€ 

17)Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 70, 32 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ Χ 30€ = ΤΙΜΗ 

379,50€  
 

Κάθε µεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς  θα αυξάνεται τουλάχιστον  κατά είκοσι  

(20,00) ευρώ  από την προηγούµενή της. 

 

5) Εγγυητής 
Για να γίνει δεκτός κανείς στη δηµοπρασία αυτή, οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο 

εγγυητή κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά 

της δηµοπρασίας και το συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου και του ενοικιαστού, 

καθιστάµενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µετά αυτού ως οφειλέτης για 

την πιστή εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως. 

 

6) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση δεν αποκτά εκ της µη 

εγκρίσεως των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της 

διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 

 

7) Σύµβαση  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, 

που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί 

κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε 



τον εγγυητή του για την  υπογραφή της σύµβασης, άλλως  η κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.  

Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενδεχοµένων  

αµφοτέρων για την επί ελάτων διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της 

προηγούµενης τοιαύτης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά και επέρχονται οι εκ του Νόµου προβλεπόµενες συνέπειες. 

 

8) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης - αναπροσαρµογή µισθώµατος  
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη.   

Σιωπηρή αναµίσθωση ή ανανέωση ή παράταση (γραπτή ή προφορική) του χρόνου 

διάρκειας της µίσθωσης αποκλείεται. Η χρήση του µισθίου που τυχόν γίνει από τον 

µισθωτή και µετά τη λήξη της µίσθωσης δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή 

αναµίσθωση ή παράταση της διάρκειας της µίσθωσης. 

Κατ’ εξαίρεση, ενδεχόµενη παράταση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον 

προβλεφθεί από ρητή διάταξη νόµου και µόνο κατόπιν προηγούµενης συναίνεσης του 

εκµισθωτή, η οποία να προκύπτει από έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 

Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται ετησίως 

κατά ποσοστό ίσο µε το  ποσοστό  της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή  του 

µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους 

(απλή δωδεκάµηνη µεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε). Η αναπροσαρµογή αυτή (αύξηση του ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή)  θα γίνεται κάθε ένα χρόνο και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκέσει η 

µίσθωση (συµβατικά ή κατά παράταση),  δηλαδή ακόµη και στην περίπτωση που η 

µίσθωση παραταθεί, για οποιοδήποτε λόγο. 

Σαφώς σε κάθε περίπτωση το µηνιαίο µίσθωµα δεν θα µπορεί να είναι κατώτερο από το 

αρχικώς καταβαλλόµενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν 

ακόµα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπέρ πολλαπλάσιο του 

10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας του µισθίου. 

 

9) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος 
Το  µηνιαίο µίσθωµα  προκαταβάλλεται ολόκληρο  εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε 

µισθωτικού µήνα, χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενοικιαστού που καταβάλλεται στο ταµείο 

του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως εγκαίρου πληρωµής των µισθωµάτων ή παραβάσεως 

οιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας διακήρυξης ή του µισθωτηρίου όλων 

χαρακτηριζοµένων ουσιωδών,  ο εκµισθωτής ∆ήµος δικαιούται να κάνει έξωση στο 

µισθωτή εκ της κατοχής του µισθίου, θεωρουµένης αυτοδικαίως λυµένης της 

συµβάσεως καθώς και να απαιτήσει την είσπραξη των µισθωµάτων µε κάθε νόµιµο 

µέσο. Για τα οφειλόµενα µισθώµατα εν γένει εφαρµόζονται κατά του µισθωτού και 

εγγυητή, όλες οι διατάξεις των νόµων περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 

 

10) Εγγυήσεις 
Κανείς δε γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν προσκοµίσει, για τη συµµετοχή του 

στη δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο 

συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 

συγκεκριµένα µόνο από το παράρτηµα του Παρακαταθηκών της Κέρκυρας  ή Εγγυητική 

Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας  ποσού όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω: 

1)Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 80,19,20 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 7,969+5,75+5,725=19,44 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 1399,68€ 



2) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία  Νο 79,21,22 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 7,705+5,405+5,75=18,86 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 1357,92€ 

3)  Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 76,25 για  χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 861,12€ το οποίο δύναται να αποτελέσει ενιαίο 

µε το κατάστηµα µε στοιχεία 75,26 

4) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 75,26 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,21+6,21=12,42 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 894,24€ το οποίο δύναται να αποτελέσει ενιαίο 

µε το κατάστηµα µε στοιχεία Νο 76,25 

5) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 69,33 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 910,80€ 

6) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 57,46 για χρήση  οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 910,80€ 

7) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 85β,104 για χρήση οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 861,12€ 

8) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 91,111 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 861,12€ 

9) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 119β,121 για χρήση  Νωπά Αλιετικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15+6,325=12,47 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 897,84€ το οποίο δύναται να αποτελέσει 

ενιαίο µε το κατάστηµα µε στοιχεία 119α, 122 

10)Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 119α,122 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15+5,98=12,13 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 873,36€ το οποίο δύναται να αποτελέσει ενιαίο 

µε το κατάστηµα µε στοιχεία 119β,121  

11) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία  Νο 124, 123 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,325+5,98=12,30 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 885,60€ 

12) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 120β για χρήση  Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 6,15 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 442,80€ 

13)  Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 63,39 για χρήση  οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 861,12 € 

14)Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 98α, 118 για χρήση  Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,34+5,63=10,97 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 789,84€ 

15) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 98β,117 για χρήση Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα 

εµβαδού 5,34+6,44=11,78 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 848,16€ 

16) Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 71, 31 για χρήση οπωροκηπευτικά προϊόντα 

εµβαδού 5,98+5,98=11,96 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 861,12€ 

17)Ένα ενιαίο κατάστηµα µε στοιχεία Νο 70, 32 για χρήση µεταποιηµένα διατροφικά 

προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα εµβαδού 6,325+6,325=12,65 τ.µ ΕΓΓΥΗΣΗ 

910,80€ 
 

Η εγγύηση αυτή αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης από άλλη 

εγγύηση, η οποία θα εκδοθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων  Κερκύρας  ή 

από αναγνωρισµένη Τράπεζα  και θα προσκοµισθεί το σχετικό γραµµάτιο για την 

ακριβή τήρηση των όρων της µισθωτικής συµβάσεως και η οποία (εγγύηση) θα 

ανέρχεται στο 1/10 του συνολικού ποσού των µηνιαίων µισθωµάτων δύο ετών, µε βάση 

το µίσθωµα το οποίο θα επιτευχθεί κατά την δηµοπρασία. Η εγγύηση θα αποδοθεί  στον 

µισθωτή µε τη λήξη του χρόνου µίσθωσης και την παρά αυτού τήρηση των όρων της 

σύµβασης µίσθωσης και την  απόδοση ελευθέρας της χρήσης του µισθίου του ∆ήµου. Η 

εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, ενεργούµενου 

αναπλειστηριασµού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, στην 

περίπτωση άρνησης της υπογραφής των πρακτικών της δηµοπρασίας ή της µισθωτηρίου 



συµβάσεως εκ µέρους του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως και για κάθε 

άλλη παράβαση των όρων και συµφωνιών. 

 

11) Χρήση Μισθίου 
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί  αποκλειστικά για την χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 1 

της διακήρυξης “Περιγραφή Ακινήτου” σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 21-516/17-09-2018 

και την 27-844/21-12-2018  Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

12) Υποχρεώσεις µισθωτή 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ 

αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζηµίωση, δεν απαλλάσσεται δε της πληρωµής του ενοικίου εάν δεν έκανε χρήση του 

µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου. Ο µισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τον 

κανονισµό λειτουργίας της δηµοτικής αγοράς όπως αυτός έχει ψηφισθεί από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται σε καµία δαπάνη  έστω και αναγκαία. Οι αναγκαίες και 

επωφελείς δαπάνες ακόµη και τυχόν πρόσθετα κατασκευάσµατα στο µίσθιο, οι οποίες 

γίνονται πάντοτε µόνο µετά από έγγραφη άδεια της Οικονοµικής Επιτροπής ή αρµοδίων 

υπηρεσιών, παραµένουν σε κάθε περίπτωση υπέρ του ∆ήµου, επειδή ο µισθωτής 

παραιτείται από τη στιγµή της υπογραφής της µισθωτηρίου συµβάσεως από το δικαίωµα 

της αφαίρεσης τους και από όποια αποζηµίωση γι αυτές. 

Τον ενοικιαστή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για την υδροληψία το φωτισµό και την εν 

γένει συντήρηση του εκµισθωµένου ακινήτου, ως και τα υπέρ του ∆ήµου τέλη 

καθαριότητας, φωτισµού και υπονόµων, ακόµη δε και οι σχετικές κρατήσεις για 

χαρτόσηµο κ.λ.π. 

∆εν επιτρέπεται επίσης στο µισθωτή να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του µισθίου εν 

όλο ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα µε σύσταση εταιρείας καθώς 

και να µεταβιβάσει τη µισθωτική σχέση, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συναίνεση του 

εκµισθωτή και σε κάθε περίπτωση εφόσον η νοµοθεσία το επιτρέπει. Σε περίπτωση 

θανάτου ή θέσεως υπό δικαστική συµπαράσταση ή σε περίπτωση πτωχεύσεως του 

µισθωτή θα λύεται η παρούσα µίσθωση.     

Οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης, οι οποίοι κηρύσσονται όλοι ουσιώδεις, 

ως και των υποχρεώσεων του µισθωτού, συνεπάγεται τη λύση της µισθώσεως χωρίς να 

χρειάζεται όχληση ή διαµαρτυρία προς τον µισθωτή, ισχύουν δε  κατά του µισθωτού 

όλες οι διατάξεις του Κ. Πολ. ∆. που αφορούν την Ειδική ∆ιαδικασία των µισθωτικών 

διαφορών. 

 

13) Λήξη µίσθωσης 
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, άνευ άλλης όχλησης, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζηµίωση. 

 

14) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 
Υπεκµίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης 

της µίσθωσης και µόνο στις περιπτώσεις που το κατάστηµα δεν έχει διατεθεί σε 

επαγγελµατία παραγωγό. Ο σχετικός όρος συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στη 

διακήρυξη και στη σύµβαση. Σε περίπτωση υπεκµίσθωσης, ο αρχικός µισθωτής 

εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι του δήµου, σύµφωνα µε τους όρους 

της κύριας σύµβασης µίσθωσης. 



 

15) Ευθύνη ∆ήµου 
Ρητά  συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι εάν για την άσκηση της χρήσης που 

θα επιλεγεί απαιτηθεί οποιαδήποτε άδεια δηµόσιας ή άλλης αρχής και δε χορηγηθεί αυτή 

στο µισθωτή,  ή τυχόν χορηγηθείσα ανακληθεί, έστω και για λόγους που θα αφορούν το 

µίσθιο κατάστηµα, ουδεµία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα υπέχει από την αιτία 

αυτή ο ∆ήµος Κεντρικής  Κέρκυρας  και ∆ιαποντίων Νήσων έναντι του µισθωτή, ούτε 

θα αποτελεί η αιτία αυτή λόγο λύσεως της παρούσας µίσθωσης ή µείωσης του 

µισθώµατος. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του ενοικιαστού για την πραγµατική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση 

αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος 

ούτε και την λύση της µισθώσεως. 

 

16) ∆ικαίωµα συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά  
∆εκτοί στη δηµοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ηµεδαπά και 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα και δεν 

διαθέτουν άλλο κατάστηµα εντός του χώρου της ∆ηµοτικής Αγοράς. 

Ειδικά για τα καταστήµατα που στην παρούσα αριθµούνται µε µονό αριθµό (δηλαδή 

1,3,5 κοκ) διαθέτονται αρχικά σε δηµοπρασία σε επαγγελµατίες παραγωγούς (φυτικής 

και αλιευτικής παραγωγής) προσκοµίζοντας προς τούτο σχετική βεβαίωση από την 

αρµόδια ∆ΟΥ. Εφόσον δεν προσέλθουν επαγγελµατίες παραγωγοί τα εν λόγω 

καταστήµατα διαθέτονται όπως και τα λοιπά σε κάθε ενδιαφερόµενο.  

Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:  

Α) εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσης . 

Β)Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος: φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας  

εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του.  Εάν πρόκειται για νοµικό 

πρόσωπο επίσηµο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νοµικού προσώπου ή 

επικυρωµένο αντίγραφο από δικηγόρο ή από δηµόσια αρχή, καθώς και κάθε τροποποίηση 

αυτού µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον αντίγραφο αποσπάσµατος 

πρακτικού του ∆.Σ του µε το οποίο αποφασίζεται η συµµετοχή στη διακήρυξη και 

ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο 

αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να 

παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα 

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος και του εγγυητή του. 

∆) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος και του εγγυητή του  

Ε) προκειµένου περί εταιρειών  πιστοποιητικό περί µη λύσεως και πτωχεύσεως από το 

αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του ότι έλαβε γνώση των όρων 

της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα  

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του χώρου  που 

πρόκειται να εκµισθωθεί  και ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν το µίσθιο  για άλλους λόγους. 

Η) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ήµο του συµµετέχοντος και του εγγυητή.  

Τα ανωτέρω (Γ,∆  και Η ) δικαιολογητικά  ισχύουν επιπλέον και για κάθε εταίρο  εφόσον 

είναι εταιρεία εκτός στην περίπτωση της ΑΕ όπου τότε ισχύουν για τον νόµιµο 

εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες υπηρεσίες 

κατατίθενται σε πρωτότυπα η ευανάγνωστα αντίγραφα. Αντίστοιχα δικαιολογητικά 

ιδιωτικών εγγράφων κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εφόσον τα έγγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες. 



 

17) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευθεί εφάπαξ σε µια τοπική και ηµερήσια εκδιδόµενη 

εφηµερίδα. Θα αναρτηθεί ολόκληρη για ένα 10ήµερο στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα καθώς 

επίσης και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Τα έξοδα δηµοσιεύσεως της παρούσης και τυχόν επαναληπτικών,  της συνταχθείσας  

συµβάσεως, των αντιγράφων, τα κηρύκεια δικαιώµατα, οι οποιεσδήποτε κρατήσεις για 

τα τέλη χαρτοσήµου κ.λ.π. ως και κάθε άλλα έξοδα,  βαρύνουν τον µισθωτή. 

 

18) Επανάληψη της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 

αυτήν πλειοδότης. Σε περίπτωση που προκύψει άγονη η 1η δηµοπρασία, η 2
η
 θα 

διενεργηθεί την 15/10/2020 ηµέρα Πέµπτη στο ίδιο µέρος και ώρα ενώπιον της αρµόδιας  

επιτροπής του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων 

 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 

 

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό 

συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας 

 

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την 

κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και 

υπογραφή της σύµβασης. 

 

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' 

ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού 

συµβουλίου.  

 

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 

αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 

 

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά 

κατά την προηγούµενη δηµοπρασία. 

 

19) Ενστάσεις  
Οι ενστάσεις  για  τη  διεξαγωγή  της  δηµοπρασίας  της συµµετοχής σ΄ αυτήν   θα 

κατατίθενται στην επιτροπή που    διενεργεί   την δηµοπρασία κατά την διάρκειά της ή 

εντός είκοσι τεσσάρων ορών από της λήξεως διενέργειά της  και µόνο από τους 

συµµετέχοντες εγγράφως ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο κατόπιν ειδικής 

εξουσιοδότησης για τον παραπάνω σκοπό. Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται µε τη 

συµµετοχή του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου, πλην όµως αυτές δεν θα επιφέρουν 

διακοπή ή αναβολή του διαγωνισµού. Κάθε θέµα σχετικό µε τις µισθώσεις που θα 

συναφθούν και το οποίο δεν ρυθµίζεται από τους όρους της παρούσας, διέπεται από τις 

διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ. 114Α/8-6-2006), του άρθρου 2 του Β.∆. 24-9/20-10-



1958 καθώς και του  Π.∆. 270/30-3-1981 και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που 

αφορούν τις µισθώσεις. 

 

20) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες  και ώρες 9:00 – 14:00  που βρίσκεται  στο Μαράσλειο Μέγαρο 

στη ∆ιεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α και στο Τηλέφωνο 2661362711-

2661362724.» 

  

  

                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

                                        ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ 

 


