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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
    Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία, η  οποία θα γίνει την την  
20ηνη  του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 π.μ.(λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών συμμετοχής).  ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης ( αίθουσα δημοτικού συμβουλίου )  και την την  27ηνη  
του μηνός Δεκεμβρίου   ημέρα Δευτέρα   στον ίδιο χώρο και ώρα 11.00 π.μ.(λήξη 
κατάθεσης δικαιολογητικών συμμετοχής). σε περίπτωση που η δημοπρασία  προβεί άγονη , η 
εκμίσθωση των κατωτέρω Δημοτικών αγροτεμαχίων ως εξής : 
                                          Εκμίσθωση  Αγροτεμαχίων   Κοινότητας  ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 

1. Αγροτεμάχιο στην θέση ΒΑΛΟΣΤΑΝΗ Α  έκτασης 62.000,00,τ.μ., με τιμή πρώτης 
προσφοράς ανά στρέμμα ετήσιου μισθώματος, 140,00€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%. 

2. Αγροτεμάχιο στην θέση ΒΑΛΟΣΤΑΝΗ Β  έκτασης 62.000,00 τ.μ., με τιμή πρώτης 
προσφοράς ανά στρέμμα ετήσιου μισθώματος, 140,00€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%.  

3. Αγροτεμάχιο στην θέση ΒΑΛΟΣΤΑΝΗ Γ έκτασης 61.500,00 τ.μ., με τιμή πρώτης 
προσφοράς ανά στρέμμα ετήσιου μισθώματος,  140,00€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%. 
                          Εκμίσθωση Αγροτεμαχίο Κοινότητας Μυρσίνης                                                               

1. Αγροτεμάχιο στην θέση Μεταμόρφωση Σωτήρος  Κοινότητας  Μυρσίνης έκτασης 
75.674,00 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ετήσιου μισθώματος,   9 ,00€ 
πλέον χαρτοσήμου 3,6%.                

      Η εκμίσθωση ορίζεται για τα προαναφερόμενα  αγροτεμάχια κείμενα  Κοινότητας  Νέας 
Μανολάδας στα Δέκα (10) έτη, για δε το αγροτεμάχιο Κοινότητας Μυρσίνης  στα  πέντε 
(5)  έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης , για 
καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, και το είδος της καλλιέργειας να είναι μονοετές ή να 
προσιδιάζει στο ανωτέρω χρονικό διάστημα εκμίσθωσης. 
Mε τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ενώπιον  στην αρμόδια 
επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας βεβαίωση  δημοτικής ενημερότητας και εγγύηση 
συμμετοχής ποσού ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης 
προσφοράς της διακήρυξη( τιμή εκκίνησης )  ανά αγροτεμάχιο  και βεβαιώνεται με την  
προσκόμιση  ισόποσου, γραμματίου  συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση 
του Τ.Π & Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος 
στην δημοπρασία . 
Οι ενδιαφερόμενοι θα  πλειοδοτήσουν  ανά αγροτεμάχιο, δηλαδή οι οικονομικές προσφορές 
τους θα αφορούν κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά .  



Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας, 
όπου αναλυτικά αναφέρονται οι όροι   της δημοπρασίας,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  
από το Γραφείο Εσόδων  και Περιουσίας του Δήμου  Ανδραβίδας Κυλλήνης στην έδρα του 
Δήμου ,στα Λεχαινά    και  δίδονται πληροφορίες   από τον αρμόδιο υπάλληλο κ.  
Κουρκουμέλη Ευσταθία  τηλ. 2623360816 . 
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