
 

             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
     ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ      
ΓΗΜΟ ΠΤΛΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ 
Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 
 
Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Νέζηνξνο  
Πιεξνθνξίεο: Αλαζηαζία Γηαιιειή  
  Σει : 2723360230  
 E- mail : giallelianastasia@gmail.com 
 
Πεξίιεςε πξνθήξπμεο  πξνθνξηθώλ πιεηνδνηηθώλ δεκνπξαζηώλ γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ρώξσλ 
αηγηαινύ – παξαιίαο, πξνο ηξίηνπο, κε ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο έλαληη αληαιιάγκαηνο γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο 
ζε δύν (2) ζέζεηο - ηκήκαηα ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Πύινπ  - Νέζηνξνο.  

 
  Ο Γήκνο Πύινπ - Νέζηνξνο αλαθνηλώλεη όηη πξνβαίλεη ζε αλνηρηέο πξνθνξηθέο πιεηνδνηηθέο δεκνπξαζίεο γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξσλ 

αηγηαινύ – παξαιίαο γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο σο 31-12-2022 ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο αξηζκ. 
8120/24-06-2022 (ΑΓΑ: ΦΦΓ1Χ1Β-7ΡΠ) πξνθήξπμεο.       
     Οη ρώξνη παξαρώξεζεο, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, πξνο ηξίηνπο, κε ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, είλαη 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 2971/2001 θαη ηελ ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’) όπσο ηζρύεη. 
        Οη δεκνπξαζίεο ζα δηεμαρζνύλ ηελ 6η Ιοσλίοσ 2022 ημέρα Τεηάρηη θαη ζε ώξεο θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο πνπ θαίλνληαη 
παξαθάησ, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Πύινπ (Έδξαο Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο) θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (1

νο
 

όξνθνο),  κε ηελ ζεηξά πνπ απνηππώλνληαη ζην παξαπάλσ πίλαθα (άξζξν 1) θαη σο εμήο: 

 Γηα ηε κηα (1) ζέζε ζηελ παξαιία «Μαπξνβνύλη» Δπαγγειηζκνύ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, από ώξεο 10:00 σο 10:15 
(α.α. ζέζεο 1) 

 Γηα ηε κία (1) ζέζε ζηελ παξαιία «Καπλίζηξα» Πεηξνρσξίνπ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, από ώξεο 10:30 σο 10:45  
(α.α. ζέζεο 2) 

 
Οη ρώξνη παξαρώξεζεο, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο πξνο ηξίηνπο, κε ζύλαςε ζύκβαζεο παξαρώξεζεο, έλαληη 

αληαιιάγκαηνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 2971/01 θαη ηελ ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’), 
νξίδνληαη σο εμήο: 

 

α.α. 
θέζης 

Θέζη και 
εμβαδόν (η.μ.) 
παρατωρούμενης 
έκηαζης  

Σσνηεηαγμένες 
κορσθών πολσγώνοσ 
ηης έκηαζης (ΕΓΣΑ 87) 

Δραζηηριόηηηες ποσ 
πρόκειηαι να αζκηθούν 
ζηην έκηαζη 
  

Τιμή εκκίνηζης – ελάτιζηο όριο 
πρώηης προζθοράς 

1 Μασροβούνι – 
Εσαγγελιζμός 
Εμβαδόν: 10,00 η.μ 
 

Υ: 302008.87  
Φ: 4074789.76 
Υ: 302009.93  
Φ: 4074786.71 
Υ: 302007.29  
Φ: 4074785.66 
Υ: 302006.23  
Φ: 4074788.57 
 

Εκμίζθφζη θαλάζζιφν 
μέζφν αναυστής -  

500,00εσρώ 

2 Καπλίζηξα -  Πεηροτώρι –
Ρφμανού 
  
Εμβαδόν: 20,00 η.μ. 
 

Υ: 291155.05,  
Φ: 4094901.23 
Υ: 291159.00,  
Φ: 4094901.86 
Υ:291158.22,  
Φ: 4094906.80 
Υ: 291154.27,  
Φ: 4094906.17 
 

Εκμίζθφζη θαλάζζιφν 
μέζφν αναυστής - 

1.500,00 εσρώ 

 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία έρνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία γηα λα γίλνπλ δεθηά πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ αμηόρξεν 
εγγπεηή θαη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο 
αξηζκ. 8120/24-06-2022 (ΑΓΑ: ΦΦΓ1Χ1Β-7ΡΠ) πξνθήξπμεο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο πξνθήξπμεο. 
Γηα θάζε δεκνπξαηνύκελε ζέζε απαηηνύληαη μερσξηζηά δηθαηνινγεηηθά. 
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεκνπξαζίεο θαη νιόθιεξε ε ζρεηηθή πξνθήξπμε ησλ δεκνπξαζηώλ κε ηνπο όξνπο ηεο παξέρνληαη από  ην Σκήκα Σνπηθήο 
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Γεκαξρείν Πύινπ – Νέζηνξνο ζηελ Πύιν Μεζζελίαο.Αξκόδηνο Τπάιιεινο : 
Γηαιιειή Αλαζηαζία  
Σειέθσλν : 2723360230 (θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο) 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο βαξύλνπλ  ηνπο ηειεπηαίνπο πιεηνδόηεο.   
 

Ο Γήκαξρνο   
Πύινπ-Νέζηνξνο 

 
Παλαγηώηεο  Θενδ.  Καξβέιαο 

Πύινο, 24 Ινπλίνπ 2022 
Αξηζ. Πξση: 8121 
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