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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

     Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος ανακοινώνει ότι προβαίνει σε ανοιχτή προφορική 
πλειοδοτική  δημοπρασία  για  την  εκμίσθωση  χώρου  αιγιαλού  –  παραλίας  για 
τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων για το έτος 2015 σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της αριθμ. 8011/26-05-2015 προκήρυξης.      
     Ο χώρος παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, 
με  σύναψη  μισθωτικής  σχέσης,  έναντι  ανταλλάγματος,  είναι  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο Ν. 2971/2001 και την ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586ΒΕΞ2015/7-4-2015 (ΦΕΚ 
578/9-4-2015 τ Β΄)  .  

        Οι δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του  
Δήμου  Πύλου –  Νέστορος,  στην ΠΥΛΟ (Πλατεία  Νέστορος -  1ος όροφος  – 
αίθουσα δημοτικού συμβουλίου), την 8η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και τις  
ώρες 10:00 π.μ. ως 11:00 π.μ.

Ο χώρος παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς  
τρίτους,  με  σύναψη  μισθωτικής  σχέσης,  έναντι  ανταλλάγματος,  σύμφωνα  με  τα  
οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την  ΚΥΑ  ∆∆Π0005159/586ΒΕΞ2015/7-4-2015(ΦΕΚ 
578/9-4-2015 τ Β΄) και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ
Α

ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΟΡΙΟ  ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περούλια  -  
Βουνάρια

Εμβαδόν:  
200.00 τ.μ.

Τοποθέτηση 
ομπρελών 
ξαπλωστρών

2000 ευρώ

   
 Πύλος, 26 Μαΐου 2015

  Αριθ. Πρωτ:8012 

 



Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ.
2) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής προς το Δήμο, 
του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ(Δημοτική Ενημερότητα).
3)  Βεβαίωση της  αρμόδιας  Δημόσιας  Οικονομικής  Υπηρεσίας  για  χρέη  προς  το 
Δημόσιο, του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ(Φορολογική Ενημερότητα).
4) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
5) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ.
6)  Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.  1599/1986  του  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ  ότι  έχει  λάβει 
γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι διαθέτει  
τα  τυπικά  και  ουσιαστικά  προσόντα  για  την  απαιτούμενη  έκδοση άδειας  και  ότι 
εκπληρώνεται  ο  όρος  στο  πρόσωπο  του,  η  δυνατότητα  ασκήσεως  του 
συγκεκριμένου  επιτηδεύματος.  Τούτο  προ  της  εγκαταστάσεως  του  στον 
μισθούμενο χώρο αιγιαλού.
7)Καταστατικό  και  σχετικό  παραστατικό  εκπροσώπησης  αν  είναι  εταιρεία  ή 
κοινοπραξία .
8)  Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  άδειας  παραμονής  για  αλλοδαπούς  εκτός  των 
χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
9)  Εγγυητική  επιστολή  ποσού  ίσου  με  το  10%  του  ποσού  εκκίνησης  (  όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 8ο της διακήρυξης ).
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επί 
της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας 
και  το  νόμιμο  πληρεξούσιο  έγγραφο,  αλλιώς  θεωρείται  ότι  μετέχει  για  δικό  του 
λογαριασμό.

Πληροφορίες  για  τη  δημοπρασία και  ολόκληρη  η  σχετική  προκήρυξη  της 
δημοπρασίας με τους όρους της παρέχονται  από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου, στην έδρα του Δήμου στο Δημαρχείο Πύλου – Νέστορος 
στην Πύλο Μεσσηνίας.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Γιαλλελή Αναστασία – Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνα : 2723360230 – 2723360212 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
                                                  


