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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

     Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος ανακοινώνει ότι προβαίνει σε ανοιχτές προφορικές 
πλειοδοτικές  δημοπρασίες  για  την  εκμίσθωση  χώρων  αιγιαλού  –  παραλίας  για 
τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων – καντινών για το έτος 2014 σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ.12015/17-06-2014 προκήρυξης.      
     Οι χώροι 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 Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 
(ΦΕΚ 328/13-02-2014 τεύχος Β').  

        Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του  
Δήμου  Πύλου –  Νέστορος,  στην ΠΥΛΟ (Πλατεία  Νέστορος -  1ος όροφος  – 
αίθουσα  δημοτικού  συμβουλίου),  την  30η  Ιουνίου  2014  και  τις  ώρες  που  
αναφέρονται παρακάτω για κάθε χώρο αιγιαλού και παραλίας ξεχωριστά.

• Για  τη  μια  (1)  θέση  τριάντα  τετραγωνικών  μέτρων  (30τμ)  για  τοποθέτηση 
καντίνας στην περιοχή «Χρυσής Ακτής», «Θέση Διβάρι» Οικισμού Γιάλοβας 
της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου, από ώρες 08:00 – 08:30 

• Για τη μία (1) θέση διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (200τμ) για τοποθέτηση 
ομπρελών –  ξαπλώστρων στην περιοχή «Χρυσής Ακτής»,  «Θέση Διβάρι» 
Οικισμού  Γιάλοβας  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Πύλου,  από  ώρες  09:00  – 
09:30

• Για  τη  μια  (1)  θέση  τριάντα  τετραγωνικών  μέτρων  (30τμ)  για  τοποθέτηση 
καντίνας στην περιοχή «Μαυροβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελισμού, 
από ώρες 10:00 – 10:30  

• Για τη μια (1) θέση διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (200τμ) για τοποθέτηση 
ομπρελών  –  ξαπλώστρων  στην  περιοχή  «Μαυροβούνι»  της  Τοπικής 
Κοινότητας Ευαγγελισμού, από ώρες 11:00 – 11:30  

• Για  τη  μια  (1)  θέση  τριάντα  τετραγωνικών  μέτρων  (30τμ)  για  τοποθέτηση 
καντίνας στην περιοχή «Γλυφαδάκι» της Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού, από 
ώρες 12:00 – 12:30  
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• Για  τη  μια  (1)  θέση  τριάντα  τετραγωνικών  μέτρων  (30τμ)  για  τοποθέτηση 
καντίνας στην περιοχή «Πετροχώρι» της Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού, από 
ώρες 13:00 – 13:30   

• Για  τη  μια  (1)  θέση  πεντακοσίων  τετραγωνικών  μέτρων  (500τμ)  για 
τοποθέτηση  ομπρελών  –  ξαπλώστρων  στην  περιοχή  «Γλυφαδάκι»  της 
Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού, από ώρες 14:00 – 14:30 

• Για  τη  μια  (1)  θέση  πεντακοσίων  τετραγωνικών  μέτρων  (500τμ)  για 
τοποθέτηση  ομπρελών  –  ξαπλώστρων  στην  περιοχή  «Πετροχώρι»  της 
Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού, από ώρες 15:00 – 15:30  

     Οι τιμές εκκίνησης των πιο πάνω δημοπρασιών για την ενοικίαση των εν λόγω 
αναφερόμενων χώρων καθορίζονται ως εξής:

Α)Για  την  τοποθέτηση  ομπρελών  –  ξαπλώστρων  σε  δέκα  ευρώ  (€10,00)  ανά 
τετραγωνικό μέτρο (τμ). 

Β)Για την τοποθέτηση καντινών σε είκοσι ευρώ (€20,00) ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ).

Δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς

1)Εγγυητική  επιστολή  σε  γραμμάτιο,  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  άλλου 
αναγνωρισμένου  πιστωτικού  ιδρύματος,  ποσού  ίσου  με  το  10%  του  ποσού 
εκκίνησης σε κάθε περίπτωση.
2)Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης και αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων 
της διακήρυξης και των ισχυουσών διατάξεων.
3)Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
4)Βεβαίωση  της  Ταμειακής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος  περί  μη 
οφειλής του στο Δήμο.
5)Φορολογική ενημερότητα.
6)Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. 
7)Καταστατικό (σε περίπτωση εταιρειών).
8)Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υπεύθυνη δήλωση).
9)Άδεια παραμονής (αλλοδαποί υπήκοοι).
10)Αν κάποιος πλειοδοτεί  για λογαριασμού άλλου, οφείλει  να δηλώσει αυτό στην 
επιτροπή διαγωνισμού πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει 
να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
11)Τα προβλεπόμενα στο άρθρο δέκα έξι (16) παράγραφος τέσσερα (4). 
12)Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει 
αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή 
διαγωνισμού τα εξής:

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία  της Αστυνομικής του Ταυτότητας. 
2. Φορολογική Ενημερότητα. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.
4. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου - Νέστορος περί μη 

οφειλής του στο Δήμο.  
5. Υπεύθυνη  δήλωση  περί  γνώσης  και  αποδοχής  των  όρων  και  των 

προϋποθέσεων των διακηρύξεων και των ισχυουσών διατάξεων. 
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     Πληροφορίες  και  ολόκληρη η σχετική διακήρυξη των δημοπρασιών με τους 
όρους  της,  διατίθεται  στα  γραφεία  του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος  του  Νομού 
Μεσσηνίας, στην ΠΥΛΟ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την ημέρα και 
ώρα  της  κάθε  δημοπρασίας,  αρμόδια  κ.  Αναστασία  Γιαλλελή,  στο  τηλέφωνο: 
2723360230.  Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  παρούσας  βαρύνουν  τους  τελευταίους 
πλειοδότες. 

                       Ο    
                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
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