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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και  

των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ.192 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)

3. Τις διατάξεις του αρθρ.196 του Ν. 4555/2018

4. Τις διατάξεις της περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του αρθρ.72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010)

5. Την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθ. 27-2020  και με ΑΔΑ: ΨΚΡΓΩ1Β-316 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με  

την  οποία  αποφασίστηκε  η  εκμίσθωση  κοινοχρήστου  χώρου  70,00  τ.μ.  στην  Κοινότητα  Κορώνης με 

διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας.

6. Την υπ’ αριθ 78/2020 και με ΑΔΑ: ΩΨΕΖΩ1Β-ΖΘΟ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλου 

- Νέστορος με την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου 70,00 τ.μ.  

στην Κοινότητα Κορώνης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία  πλειοδοτική,  φανερή  και  προφορική  για  την  εκμίσθωση  του  κοινοχρήστου  χώρου  70 

τετραγωνικών  μέτρων  στην  Κοινότητα  Κορώνης  που  περιγράφεται  παρακάτω  και  καλούμε  τους  

ενδιαφερόμενους  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε  προθεσμία  δέκα (10)  ημερών από τη δημοσίευση της  

διακήρυξης.

Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της δημοπρασίας της παρούσας εκμίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/ 19.07.2018 τεύχος Α') και 

του Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. 77/τ.Α/30.03.1981) «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων & πραγμάτων των Δήμων».

Άρθρο 2. 
Περιγραφή χώρου – Σκοπός μίσθωσης

Τμήμα χώρου πλατείας 70 τετραγωνικών μέτρων που ορίζεται ως εξής: Νότια γωνία κοινοτικού δρόμου 

τουαλετών Γυμνασίου – Λυκείου, βόρεια η γωνία του υπόστεγου του λυκείου και νοτιοδυτικά η γωνία του 

δρόμου  με  την  πλατεία,  στην  Κοινότητα  Κορώνης  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  ανάπτυξη 
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τραπεζοκαθισμάτων  σε  επιχείρηση  υγειονομικού  ενδιαφέροντος.  Το  προς  εκμίσθωση  τμήμα  του 

κοινοχρήστου χώρου προσφέρεται στην κατάσταση που βρίσκεται χωρίς καμία υποχρέωση από το Δήμο 

Πύλου  -  Νέστορος  για  οποιαδήποτε  βελτίωση,  καθώς  επίσης  και  μη  δικαιούμενου  του  ενοικιαστή  για 

συμψηφισμό οποιασδήποτε δαπάνης με την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος. 

Άρθρο 3. 
Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια  της  εκμίσθωσης  θα  είναι  για  (3  )  έτη  και  θα  ισχύει  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της 

συμβάσεως και μέχρι την 31-12-2022.

Άρθρο 4. 
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία  θα  είναι  φανερή,  προφορική,  πλειοδοτική και  θα  διεξαχθεί  την  29  Μαϊου  2020  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Πύλου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 

(Κεντρικό Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος Πύλος Μεσσηνίας), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Άρθρο 5. 
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα 

που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη 

ώρας, εφ' όσον 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.  Κάθε  προσφορά είναι  δεσμευτική  δια  τον  εκάστοτε  πλειοδοτούντα,  η 

δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς 

τον  τελευταίο  πλειοδότη.  Αν  κάποιος  πλειοδοτεί  για  λογαριασμό  άλλου,  οφείλει  να  το  δηλώσει  στην 

επιτροπή  της  δημοπρασίας,  πριν  της  ενάρξεως  του  διαγωνισμού,  παρουσιάζοντας  και  το  νόμιμο 

πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η  απόφαση  της  επιτροπής  δημοπρασίας  περί  αποκλεισμού  ενδιαφερομένου  να  συμμετάσχει  στη 

δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται 

στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Άρθρο 6. 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς – Καταβολή μισθώματος

Κατώτατο  όριο  πρώτης  προσφοράς ορίζεται  το  ποσόν των επτακοσίων  ευρώ (700,00)€  ετησίως,  μη 

συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου.

Το μίσθωμα αφορά τα έτη 2020-2021-2022 και η λήξη της σύμβασης παραχώρησης θα είναι 31-12-2022.

Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης, η δεύτερη 

δόση μέχρι 31.4.2021 και η τρίτη δόση μέχρι 31.4.2022.

Το επιτευχθέν μίσθωμα προσαυξάνεται με τα ισχύοντα τέλη χαρτοσήμου, τα οποία βαρύνουν το μισθωτή.

Το μίσθωμα  οφείλεται  και  θα  καταβάλλεται  από  το  μισθωτή  για  όλο  το  έτος  και  η  μη  καταβολή  του 

μισθώματος εντός των προαναφερομένων προθεσμιών, επιφέρει τις κατά το νόμο προσαυξήσεις λόγω

εκπροθέσμου καταβολής.
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Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη 

των πενήντα ευρώ (50,00€), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 7.
Δικαίωμα συμμετοχής - Εγγυήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία

Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία για να γίνουν δεκτά πρέπει  

να παρουσιάσουν αξιόχρεο κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού εγγυητή ο οποίος υποχρεούται να 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων 

της  συμβάσεως  αλληλεγγύως  και  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνος  μετά  του  μισθωτού,  παραιτούμενος  των 

ευεργετημάτων  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  και  να  καταθέσουν  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  της 

Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ.

2) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής προς το Δήμο Πύλου - Νέστορος, 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 και του ΕΓΓΥΗΤΗ ότι έχει  λάβει γνώση 

των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

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 (άρθρο 8ο ).

10)  Υπεύθυνη  δήλωση  με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  ότι  είναι  κάτοχος  άδειας  λειτουργίας 

καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ή  γνωστοποίησης  έναρξης  λειτουργίας  οικονομικής 

δραστηριότητας ή βεβαίωση ίδρυσης εγκατάστασης επιχείρησης.

Αντίγραφο  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ή  γνωστοποίησης  έναρξης 

λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει ο πλειοδότης μετά την κατακύρωση 

των πρακτικών και πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του χώρου.

ΑΡΘΡΟ 8.  
Εγγυητική Επιστολή

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως 

εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην 

δημοπρασία  ή  άλλου  ο  οποίος  ενεργεί  για  λογαριασμό  του  διαγωνιζομένου,  ομολογιών  Δημοσίου, 

Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα 

δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, η οποία μετά από τη 

λήξη της  δημοπρασίας θα επιστραφεί  στους διαγωνιζόμενους,  εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα 

παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι την κατακύρωση της δημοπρασίας και την υπογραφή της σύμβασης. Η 
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εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου 

προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος. Τα έξοδα για την έκδοση και διατήρηση σε ισχύ 

όλων των ανωτέρω εγγυήσεων , θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πύλου - Νέστορος και θα αναγράφεται επί ποινή 

αποκλεισμού:  α)  η ημερομηνία έκδοσης,  β)  ο εκδότης,  γ)  ο αριθμός εγγύησης,  δ)  η σχετική απόφαση 

διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την 

διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

Άρθρο 9.
Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί κατ' αυτήν πλειοδότης.

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 

Διοικητική  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 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Η  επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική  διακήρυξη  του  δημάρχου  αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας 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.

Άρθρο 10.
Υποχρεώσεις πλειοδότη και εγγυητή

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα Πρακτικά 

δημοπρασίας, ο οποίος καθίσταται αλληλέγγυα και σε όλα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των 

όρων της συμβάσεως. Ο εγγυητής επίσης, είναι υπόχρεος απέναντι του Δήμου Πύλου – Νέστορος για όλες 

τις υποχρεώσεις του μισθωτή που απορρέουν από τη συμμετοχή στη δημοπρασία, από τη μίσθωση και 

τους όρους της δημοπρασίας μέχρι που να λήξει ο χρόνος της μίσθωσης και την παραλαβή του μισθίου 

από το Δήμο, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των ενστάσεων, διαιρέσεων και διζήσεων.

Ο τελευταίος πλειοδότης, δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσής του σε περίπτωση που δεν εγκριθούν 

τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  (Οικονομική 

Επιτροπή).

Άρθρο 11.
Υπογραφή σύμβασης

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα 

(10) ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής 
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Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη 

σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως, διότι σε αντίθετη περίπτωση η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή για 

τη συμμετοχή του στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου Πύλου - Νέστορος, χωρίς καμία δικαστική 

παρέμβαση. Από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου 

προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των 

προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καταβολής των μισθωμάτων & των λοιπών όρων της 

παρούσης,  επιστρεφόμενης  σε  αυτόν  της  αρχικής  που  είχε  καταθέσει  για  τη  συμμετοχή  του  στη 

δημοπρασία.

Άρθρο 12.
Υποχρεώσεις μισθωτή και Δήμου

• Ο μισθωτής απαγορεύεται να κάνει χρήση του δημοπρατούμενου ακινήτου για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό, πέραν της καθοριζόμενης χρήσης από το άρθρο 2. 

• Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τα όριά του και γενικότερα το μίσθιο 

σε  καλή  κατάσταση,  καθώς  επίσης  και  να  το  προστατεύει  από  κάθε  καταπάτηση  αλλιώς 

υποχρεούται έναντι του Δήμου Πύλου - Νέστορος με καταβολή αποζημίωσης.

• Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, 

για την οποία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας, 

ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης.

• Ο μισθωτής δεν δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο να ζητήσει τη μείωση του μισθώματος και δηλώνει 

ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από τώρα ισχυόντων ή νομοθετημάτων που θα θεσπιστούν 

σχετικά με την προστασία της επαγγελματικής στέγης καθώς και οποιουδήποτε δικαιώματός του, 

της  μετά  από  δικαστική  απόφαση  παράτασης  του  χρόνου  της  μίσθωσης,  υποχρεούμενος 

αναντίρρητα να παραδώσει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου μόλις λήξει η σύμβαση, αποκλειόμενης 

επίσης της σιωπηρής μίσθωσης.

• Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην 

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

• Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

• Απαγορεύεται  η  παραμονή  του  μισθωτή  στους  κοινόχρηστους  χώρους  μετά  τη  λήξη,  με 

οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

• Ο μισθωτής υποχρεούται  στην καταβολή όλων των τελών, φόρων και  λοιπώνδικαιωμάτων που 

έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν.

• Είναι  δε  υποχρεωμένος  να  τηρεί  πιστά  όλες  τις  Αστυνομικές  και  Αγορανομικές  διατάξεις  που 

ισχύουν.

• Ο  μισθωτής  έχει  την  υποχρέωση  να  τηρεί  τους  κανόνες  καθαριότητας  και  υγιεινής,  για  τον 

καθημερινό  καθαρισμό  του  χώρου  και  γενικά  για  την  εξασφάλιση  της  καθαριότητας  και  της 

αισθητικής του χώρου.

• Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  ή γίνει  αλλαγή φορέα της δραστηριότητας  μέσω της  γνωστοποίησης λειτουργίας 
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επιχείρισης,  το δικαίωμα χρήσης του χώρου δεν μεταβιβάζεται  στο νέο ιδιοκτήτη.  Σε αυτήν την 

περίπτωση ο Δήμος Πύλου - Νέστορος θα προβεί στη διενέργεια νέας δημοπρασίας.

• Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα θα ασκεί την εποπτεία προς διαπίστωση της εκπλήρωσης όλων 

των  υποχρεώσεων  από  το  μισθωτή,  οι  οποίες  απορρέουν  από  τη  σύμβαση  όπως  και  άλλων 

διατάξεων που κανονίζουν τη λειτουργία του και θα κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις προς αυτόν. Η μη 

συμμόρφωση του μισθωτή στην τήρηση των υποχρεώσεών του αποτελεί κακή χρήση του μισθίου, 

παραβίαση ουσιώδους όρου της σύμβασης και  συνεπώς λόγο προς απόδοση του μισθίου στο 

Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 13.
Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης (σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 Άρθρο 4) θα δημοσιευθεί με φροντίδα 

του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.

α) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου – 

Νέστορος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, 

β) με ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια, 

γ) με δημοσίευση, τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας, σε μία ημερήσια τοπική 

εφημερίδα. 

δ) με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Η δαπάνη  δημοσίευσης  της  διακήρυξης,  αρχικής  και  τυχόν  επαναληπτικής,  βαρύνει  τον  πλειοδότη.  Η 

απόδειξη καταβολής της δαπάνης αυτής προσκομίζεται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή 

της οικείας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14
Πληροφορίες

Πληροφορίες για την δημοπρασία 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).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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