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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015  

     Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος ανακοινώνει ότι προβαίνει σε ανοιχτές επαναληπτικές  προφορικές πλειοδοτικές 
δημοπρασίες για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης δύο τμημάτων αιγιαλού – παραλίας στην 
θέση Πετροχώρι - Ρωμανού για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων – καντίνας για το έτος 2015 σύμφωνα με 
την 169/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ.  
8389/29-05-2015 προκήρυξης.  

        Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου  Πύλου – Νέστορος,  
στην ΠΥΛΟ (Πλατεία Νέστορος - 1ος όροφος – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 12η Αυγούστου  2015 
ημέρα Τετάρτη και τις ώρες όπως φαίνεται παρακάτω:

• Για τη μια (1) θέση δεκαπέντε τετραγωνικών μέτρων (15τμ) για τοποθέτηση καντίνας στην περιοχή 
«Πετροχώρι» της Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού, από ώρες 11:00 ως 11:15

• Για  τη  μια  (1)  θέση  πεντακοσίων  τετραγωνικών  μέτρων  (500τμ)  για  τοποθέτηση  ομπρελών  – 
ξαπλώστρων στην περιοχή «Πετροχώρι» της Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού, από ώρες 11:30 ως 11:45

Οι  χώροι  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 ορίζονται 
ως εξής:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πετροχώρι –Ρωμανού Εμβαδόν: 15.00 τ.μ. Λειτουργία τροχήλατης 
– αυτοκινούμενης ή μη 
καντίνας

25.000,00 ευρώ

Πετροχώρι –Ρωμανού Εμβαδόν: 500.00 τ.μ. Τοποθέτηση 
ομπρελών  - 
ξαπλωστρών

25.000,00 ευρώ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει  να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση 
εγγυητική  επιστολή  ποσού ίσου  με  το  10% του  ποσού  εκκίνησης  (  όπως  περιγράφεται  στο  άρθρο  9ο 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. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και στον 
πίνακα ανκοινώσεών μας.

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 

   
 Πύλος, 6 Αυγούστου 2015

Αριθ. Πρωτ:  12942

ΑΔΑ: ΒΧΞ1Ω1Β-ΨΩΖ
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