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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
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ΝΕΜΕΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του 
δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους 
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  
 

 Το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα 
Αρχαίας Νεμέας του Δήμου Νεμέας  

και αποτελείται από μία αίθουσα και τους λοιπούς της βοηθητικούς χώρους 
συνολικής επιφανείας120 m2 με τον περιβάλλοντα αυτής  χώρο εκτάσεως   
2.000 m2 . περίπου. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο και 
περίπτερο πώλησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, συσκευασμένων και 
τυποποιημένων σύμφωνα με  την σχετική Νομοθεσία περί τροφίμων και 
ποτών, εντύπων ελληνικών και ξένων σχετικών με την τοπική και εθνική 
πολιτιστική κληρονομιά, ειδών λαϊκής τέχνης (Greek Art).  

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13/02/2023, ημέρα Δευτέρα   και 
ώρα 9:30 έως 10:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) στο 
Δημοτικό κατάστημα Νεμέας (Παπακωνσταντίνου 39Β Νεμέα,Αίθουσα 
συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου )  ενώπιον της αρμόδιας   
επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του 
Ν.3463/06 που συγκροτήθηκε με την αριθμ19/110/2022 (ΑΔΑ: 
Ψ482ΩΚΔ-ΖΑ7-1) .απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων ευρώ 
(200,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.  

. 
 Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρεπει να καταθέσουν  

στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας για την συμμετοχή τους στη 
δημοπρασία ,ως εγγύηση  , γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
ανεγνωρισμένης Τράπεζας    ποσού διακοσίων σαράντα  
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ευρώ(240,00€)  δηλαδή   κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα επί 12 μήνες επί 
10%  

 Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, του Αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Νεμέας εργάσιμες ημέρες και 
ώρες  Διεύθυνση Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β  Τηλέφωνο 2746360121 & 
126 mail:nemeaota@otenet.gr 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους 
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 
09.02.2023  

 
 

Νεμέα   27.01.2023 
 
 

Κωνσταντίνος Φρούσιος       
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