
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
     ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος 
Πληροφορίες: :  Αναστασία Γιαλλελή
Τηλ : 2723360230
 Fax: 2723028279
E- mail : giallelianastasia@gmail.com

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση 
κοινοχρήστου χώρου εκτός προβολής καταστήματος επί της Κοινότητας Κορώνης για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος ανακοινώνει ότι προβαίνει σε ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την 

εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου 70 τ.μ. εκτός προβολής καταστήματος επί της Κοινότητας Κορώνης για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  27-2020  και  με ΑΔΑ: 

ΨΚΡΓΩ1Β-316 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 6512/14-05-

2020 διακήρυξης (ΑΔΑ: 67Θ4Ω1Β-0ΜΕ).     

Η  δημοπρασία  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.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των επτακοσίων ευρώ (700,00)€. Οι ενδιαφερόμενοι 

πρέπει  να  καταθέσουν  εγγύηση  συμμετοχής  που  ανέρχεται  στο  πόσο  των  70,00  €.  Οι  εγγυητικές  επιστολές 

απευθύνονται στο Δήμο Πύλου-Νέστορος. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή 

για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού.

Η  διακήρυξη  και  η  περίληψη  διακήρυξης  θα  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πύλου-Νέστορος 

(http://www.pylos-nestor.gr), και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια»  όπου  θα  παρέχεται  ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρης 

πρόσβαση σ’ αυτά.

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

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. KAΡΒΕΛΑΣ
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