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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα
T.K. 24134, Καλαμάτα

Πληροφορίες: Γκουλούση Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721360840

Φαξ: 2721360799
Email: a.goulousi@kalamata.gr

                    

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ     ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ

  Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την 

εκμίσθωση δυο αγροτικών ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία βρίσκονται εντός 

των ορίων της κτηματικής περιφέρειας Μυρσινοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Περιγραφή αγροτικών ακινήτων 

Τα αγροτικά ακίνητα που πρόκειται να εκμισθωθούν είναι: 

α) ένα αγροτικό ακίνητο, ελαιοπερίβολο, που περιέχει 20 ελαιόδεντρα εκτάσεως 2.805 τετραγωνικών 

μέτρων στη θέση «Κιόσια»,  

β) ένα αγροτικό ακίνητο, ελαιοπερίβολο, που περιέχει 150 ελαιόδεντρα και βρίσκεται στη θέση 

«Νικολέτσια», εκτάσεως 14.245 τετραγωνικών μέτρων.

   Η δημοπρασία  θα διενεργηθεί στις  16 Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00π.μ, στο 

δημαρχιακό κατάστημα οδός Αθηνών αρ. 99 στην Καλαμάτα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 

Καλαμάτας (ισόγειο). 

   Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση των αναφερόμενων αγροτικών 

ακινήτων ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) ετησίως, ήτοι (66,66 €/μήνα.).

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο 

όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι ογδόντα ευρώ (80,00€). Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Καλαμάτας. 

   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει  αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των 

πρακτικών της δημοπρασίας καθώς και του συμφωνητικού μίσθωσης.
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   Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να 

προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης. 

   Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 

Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών, στο Δημαρχείο Καλαμάτας, 

στη οδό Αθηνών 99, Καλαμάτα (γραφείο 1.10), και στο τηλέφωνο 2721360840

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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