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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 15-11-2021
ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΒΟΣΚΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΛΕΣΙΝΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:                                                                     

1.Το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 

ισχύει.

2.Το Προεδρικό Διάταγμα 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α΄/30-3-1981) περί καθορισμού των 

οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 

εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΔ) όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 634 του Α.Κ.

5. Το  άρθρο 178 του  Κ.Δ. Κ.  (Ν.3463/2006),   σύμφωνα   με   το   οποίο  οι Δήμοι  και  

οι κοινότητες οφείλουν   να  διατηρούν, να  προστατεύουν  και  να  διαχειρίζονται  την  

κάθε  είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.

6. Την παρ. 6 του άρθρου 5 του ΒΔ.24-9/20-10-58 όπως ισχύει.                               

7.Τις αποφάσεις 7/2021(ΑΔΑ: ΩΧΜΣΩΡΖ-89Κ) του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Κατοχής και  3/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΚΜΩΡΖ-ΙΑΗ) του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεοχωρίου 

όπου εξέφεραν τη σχετική γνώμη τους για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων  και 

βοσκήσιμων εκτάσεων. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-24-9-20-10-58/arthro-5-chrisis-voskon.html
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8. Την υπ’ αριθ. 52/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΗΓΩΡΖ-ΓΣΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου περί έγκρισης καθορισμού των θέσεων και εκτάσεων 

βοσκής και της   εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμης και βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες 

Κατοχής, Νεοχωρίου και Λεσινίου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

9.Την  υπ’ αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: 6ΙΟΟΩΡΖ-ΨΥΤ) και τη συμπλήρωση-τροποποίηση 

αυτής 41/2021  (ΑΔΑ: 666ΨΩΡΖ-ΔΗ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί 

ορισμού μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση εκμίσθωση και 

εκποίηση ακίνητων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

10. Την υπ’ αριθ. 191/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΓ2ΩΡΖ-80Δ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σχετικά με την έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση  

καλλιεργήσιμης και βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Κατοχής, Νεοχωρίου και 

Λεσινίου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

11. Την υπ’ αριθ. 257/2021 (ΑΔΑ: Ψ23ΘΩΡΖ-ΞΘΓ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σχετικά με την έγκριση αποτελέσματος  για την εκμίσθωση  

καλλιεργήσιμης και βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Κατοχής, Νεοχωρίου και 

Λεσινίου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

12. Την απόφαση Δημάρχου 1188/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΖ5ΩΡΖ-ΖΨ8) σχετικά με τον ορισμό 

Αντιδημάρχων Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου με θητεία από 8-11-2021 έως και 8-11-2022 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

13. Την υπ’ αριθ. 280/2021 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΦ5ΣΩΡΖ-ΔΨ2) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σχετικά με την καθορισμό των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση  

βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Κατοχής, Νεοχωρίου και Λεσινίου  του Δήμου Ιεράς 

Πόλης Μεσολογγίου.

Διακηρύσσει ότι :

Την 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 10:00 

π.μ. και λήξης 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μεσολογγίου (στην αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού Σταυροπούλου 31, στο Μεσολόγγι θα διεξαχθεί 

φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την  εκμίσθωση 

βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Νεοχωρίου, Κατοχής και Λεσινίου της Δημοτικής 

Ενότητας Οινιαδών του Δήμου Ιεράς Πόλης  Μεσολογγίου, όπως αυτές αναλυτικά 
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περιγράφονται παρακάτω.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα, 

δηλαδή την 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη ανάμεσα σε 

όλους τους δημότες τις ίδιες ώρες, στους ίδιους χώρους και με τους ίδιους όρους.

Αν και στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται 

την μεθεπόμενη εβδομάδα στον ίδιο χώρο, δηλαδή την 21 του μηνός Δεκεμβρίου 

του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν ο οποιοσδήποτε.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1) ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Α. Κοινότητα Νεοχωρίου

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                                                          

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

97 Καρλά 
Νεοχωρίου 35 Βόσκηση

3 έτη

201 Μπαστάρδος 
Νεοχωρίου 8 Βόσκηση 3 έτη

245 Διχάλι 
Νεοχωρίου 10,998 Βόσκηση 3 έτη

257 Διχάλι 
Νεοχωρίου 35 Βόσκηση 3 έτη

307 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 14 Βόσκηση 3 έτη

341 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 10,999 Βόσκηση 3 έτη

357 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 14 Βόσκηση 3 έτη

359 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 6,1 Βόσκηση 3 έτη

364 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 12 Βόσκηση 3 έτη

392 Μακρύλακκας 27,5 Βόσκηση 3 έτη



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6192305f5243b938f71f38f7 στις 16/11/21 07:48

4

Νεοχωρίου

411 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 10,999 Βόσκηση 3 έτη

422 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 38 Βόσκηση 3 έτη

384 Μακρύλακκας 
Νεοχωρίου 50 Βόσκηση 3 έτη

249 Διχάλι 
Νεοχωρίου 1 Βόσκηση 3 έτη

266 Διχάλι 
Νεοχωρίου 6 Βόσκηση 3 έτη

268 Διχάλι 
Νεοχωρίου 6,5 Βόσκηση 3 έτη

308 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 10 Βόσκηση 3 έτη

326 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 7 Βόσκηση 3 έτη

328 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 3 Βόσκηση 3 έτη

330 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 8 Βόσκηση 3 έτη

335 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 10 Βόσκηση 3 έτη

337 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 15 Βόσκηση 3 έτη

339 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 11 Βόσκηση 3 έτη

354 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 5 Βόσκηση 3 έτη

389 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 7,9 Βόσκηση 3 έτη

383 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 4 Βόσκηση 3 έτη

386 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 6,8 Βόσκηση 3 έτη

387 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 9,1 Βόσκηση 3 έτη

391 Μακρύλακας 4 Βόσκηση 3 έτη



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6192305f5243b938f71f38f7 στις 16/11/21 07:48

5

Νεοχωρίου

399 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 13,9 Βόσκηση 3 έτη

403 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 2 Βόσκηση 3 έτη

405 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 2,9 Βόσκηση 3 έτη

420 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 3 Βόσκηση 3 έτη

2122 Α Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2122 Β Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2122 Θ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2123 Γ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2125 Α Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2125 Β Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2126 Ζ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2126 Η Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2125 Η (ΔΥΤ.) Θολό 
Νεοχωρίου 10 Βόσκηση 3 έτη

2126 Θ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2123 Θ (ΔΥΤ.) Θολό 
Νεοχωρίου 5 Βόσκηση 3 έτη

2127 Α Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2127 Β Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2127 Γ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2127 Ε (ΔΥΤ.) Θολό 5 Βόσκηση 3 έτη
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Νεοχωρίου

2127 Η Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2127 Θ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2127 Ι Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2127 Λ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2127 Μ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2128 Γ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2128 Δ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

2128 Ζ (ΑΝΑΤ.) Θολό 
Νεοχωρίου 10 Βόσκηση 3 έτη

2128 Η Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 3 έτη

Β. Κοινότητα Κατοχής

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

9 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

9 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

9 Γ Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

10 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

10 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

11 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

11 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

11 Γ Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

12 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη
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13 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

13 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

13 Γ Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

14 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

14 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

14 Γ Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

14 Δ Διόνι Κατοχής 19 Βόσκηση 3 έτη

15 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 3 έτη

Γ. Κοινότητα Λεσινίου

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- ΝΗΣΙΣ  
ΛΕΣΙΝΙΟΥ 600 Βόσκηση 3 έτη

2)  Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 

ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να 

συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν 

άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 

οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα 

πρακτικά.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την 

επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, 

προσκομίζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται 

ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 

μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική δια τον 

εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από 
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τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Η Επιτροπή Δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και 

καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά 

σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Στη συνέχεια η Επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 

πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών.

Ακολούθως δέχεται προφορικά τις οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν 

υποβάλλει νομίμως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως 

μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική δια τον 

εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από 

τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή 

του, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη 

για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του 

αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ 

ονόματί του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση 

συμμετοχής. 

3) Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται, το ποσό που αναγράφεται στους 

παρακάτω πίνακες, για το πρώτο μισθωτικό έτος.

Α)  Στην Κοινότητα Νεοχωρίου

   

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                                                          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ Ελάχιστο όριο 
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ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ πρώτης 
προσφοράς (νέα 
τιμή εκκίνησης)

97 Καρλά 
Νεοχωρίου 35 Βόσκηση 6,00€

201 Μπαστάρδος 
Νεοχωρίου 8 Βόσκηση 6,00€

245 Διχάλι 
Νεοχωρίου 10,998 Βόσκηση 6,00€

257 Διχάλι 
Νεοχωρίου 35 Βόσκηση 6,00€

307 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 14 Βόσκηση 6,00€

341 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 10,999 Βόσκηση 6,00€

357 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 14 Βόσκηση 6,00€

359 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 6,1 Βόσκηση 6,00€

364 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 12 Βόσκηση 6,00€

392 Μακρύλακκας 
Νεοχωρίου 27,5 Βόσκηση 6,00€

411 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 10,999 Βόσκηση 6,00€

422 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 38 Βόσκηση 6,00€

384 Μακρύλακκας 
Νεοχωρίου 50 Βόσκηση 6,00€

249 Διχάλι 
Νεοχωρίου 1 Βόσκηση 6,00€

266 Διχάλι 
Νεοχωρίου 6 Βόσκηση 6,00€

268 Διχάλι 
Νεοχωρίου 6,5 Βόσκηση 6,00€

308 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 10 Βόσκηση 6,00€

326 Πιτσούρια 7 Βόσκηση 6,00€
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Νεοχωρίου

328 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 3 Βόσκηση 6,00€

330 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 8 Βόσκηση 6,00€

335 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 10 Βόσκηση 6,00€

337 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 15 Βόσκηση 6,00€

339 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 11 Βόσκηση 6,00€

354 Πιτσούρια 
Νεοχωρίου 5 Βόσκηση 6,00€

389 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 7,9 Βόσκηση 6,00€

383 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 4 Βόσκηση 6,00€

386 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 6,8 Βόσκηση 6,00€

387 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 9,1 Βόσκηση 6,00€

391 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 4 Βόσκηση 6,00€

399 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 13,9 Βόσκηση 6,00€

403 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 2 Βόσκηση 6,00€

405 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 2,9 Βόσκηση 6,00€

420 Μακρύλακας 
Νεοχωρίου 3 Βόσκηση 6,00€

2122 Α Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2122 Β Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2122 Θ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2123 Γ Θολό 20 Βόσκηση 6,00€
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2125 Α Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2125 Β Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2126 Ζ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2126 Η Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2125 Η (ΔΥΤ.) Θολό 
Νεοχωρίου 10 Βόσκηση 6,00€

2126 Θ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2123 Θ (ΔΥΤ.) Θολό 
Νεοχωρίου 5 Βόσκηση 6,00€

2127 Α Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2127 Β Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2127 Γ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2127 Ε (ΔΥΤ.) Θολό 
Νεοχωρίου 5 Βόσκηση 6,00€

2127 Η Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2127 Θ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2127 Ι Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2127 Λ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2127 Μ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2128 Γ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2128 Δ Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

2128 Ζ (ΑΝΑΤ.) Θολό 10 Βόσκηση 6,00€
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2128 Η Θολό 
Νεοχωρίου 20 Βόσκηση 6,00€

 

Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι κατά ένα (1,00 €) τουλάχιστον ανώτερη 

της προηγούμενης. 

Β) Στην Κοινότητα Κατοχής

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

Ελάχιστο όριο 
πρώτης 

προσφοράς 
(νέα τιμή 

εκκίνησης)

9 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

9 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

9 Γ Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

10 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

10 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

11 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

11 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

11 Γ Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

12 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

13 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

13 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

13 Γ Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

14 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

14 Β Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

14 Γ Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€

14 Δ Διόνι Κατοχής 19 Βόσκηση 6,00€

15 Α Διόνι Κατοχής 20 Βόσκηση 6,00€
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Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι κατά ένα (1,00 €) τουλάχιστον ανώτερη 
της προηγούμενης.

Γ. Κοινότητα Λεσινίου
Για το αγροτεμάχιο στη θέση Νήσις Λεσινίου που προορίζεται για χρήση ως βόσκηση 
το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται στα 900,00€. 
Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 50,00€ ανώτερη της 
προηγούμενης. 
Το μίσθωμα για το εν λόγω αγροτεμάχιο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 1% για 
κάθε μισθωτικό έτος και θα επιβαρύνεται με ΟΓΑ και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

4) Δικαίωμα συμμετοχής

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου.

Στην περίπτωση που η πρώτη δημοπρασία αποβεί άγονη, στην επαναληπτική 

μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες του Δήμου.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν 

οποιοσδήποτε.

5) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν μια ώρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας 

επί ποινή αποκλεισμού φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, είτε πρωτότυπα είτε 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

διενέργειας της δημοπρασίας:

   1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του διαγωνιζόμενου καθώς 

και του εγγυητή του.

   2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την 

απόδειξη της ιδιότητας του Δημότη.

   3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την απόδειξη 

της ιδιότητας του κατοίκου του Δήμου.

  4. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του.

Ειδικότερα, ουδείς δύναται να συμμετάσχει στη δημοπρασία εάν οφείλει μισθώματα 
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για καλλιεργήσιμες εκτάσεις και μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας δεν τα έχει 

αποδεδειγμένα εξοφλήσει ολοσχερώς. Τυχόν υφιστάμενος διακανονισμός δεν 

λαμβάνεται υπόψη, κατά συνέπεια θεωρείται οφειλέτης χωρίς δικαίωμα 

συμμετοχής.

    5. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας του διαγωνιζόμενου.

    6. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας του εγγυητή.

   7. Βεβαίωση περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου 

και τον Τ.Ο.Ε.Β. Κατοχής.

    8. Υπεύθυνη Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι:

    • έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως

    • ορίζει αξιόχρεο εγγυητή με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, ΑΦΜ, δ/νση κατοικίας)

    9.  Στη διαδικασία δημοπράτησης δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων, επιτρέπεται 

να συμμετέχουν μόνο κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι. Σε διαφορετική περίπτωση η 

δημοπρασία καθίσταται άκυρη (άρθρο 5 παρ. 6 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

  10. Υπεύθυνη δήλωση του Εγγυητή περί αποδοχής ορισμού του ως εγγυητής και ότι 

έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

   11. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (βάσει του άρθρου 

3 παρ. 2 εδαφ. Γ’ του Π.Δ. 270/81), σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου 

της πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου δι’ ολόκληρον τον χρόνο της 

μισθώσεως. 

Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, πλειοδότης ή εγγυητής, αν τα τελευταία 

δύο (2) χρόνια συμμετείχε σε αντίστοιχες δημοπρασίες του Δήμου και ενώ 

αναδείχτηκε πλειοδότης - ανάδοχος, δεν προσήλθε για υπογραφή συμφωνητικού.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου 

να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-5-vevaiosis-oikothen.html
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διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της 

δημοπρασίας συντάσσονται σε έντυπη μορφή.

6) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος 

θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

7) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση 

των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής 

αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

8) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της 

διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή 

της σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ 

του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από 

αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται 

ότι καταρτίστηκε οριστικά.

9)  Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης βοσκήσιμης γης ορίζεται στα τρία (3) έτη (έως την  30 

Δεκεμβρίου 2024). 

Ανανέωση της σύμβασης δεν επιτρέπεται. Καμία ελάττωση του μισθώματος δεν 

επιτρέπεται και για κανένα λόγο. 

Το μίσθωμα για όλα τα ανωτέρω αγροτεμάχια της παρούσας διακήρυξης θα 

υπόκειται σε αναπροσαρμογή ετησίως με ποσοστό ένα (1) % για κάθε μισθωτικό 
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έτος.

10) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα είναι ετήσιο και για το πρώτο έτος θα καταβληθεί με την υπογραφή 

της σύμβασης. Τα υπόλοιπα έτη ο μισθωτής θα πρέπει να προκαταβάλει το ετήσιο 

ποσό μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Η μη καταβολή του μισθώματος στον προκαθορισμένο χρόνο αποτελεί αιτία λύσης 

της μίσθωσης, η δε εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

11) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη 

δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο 

συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην 

δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, 

ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται 

για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο με το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης 

προσφοράς της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον πλειοδότη μετά την κατάθεση της 

εγγύησης ακριβής και καλής εκπλήρωσης των όρων της υπογραφείσας σύμβασης 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης 

της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

12) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο τελευταίος πλειοδότης, κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να 

προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν για 

την ακριβή και καλή εκπλήρωση των όρων της υπογραφείσας σύμβασης, ποσό ίσο 

με το 10% του επιτευχθέντος από τη δημοπρασία συνολικού μισθώματος (3ετία) 

για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων 
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προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Γίνεται μνεία, ότι μπορεί, έπειτα από 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε 

παράβαση των όρων της σύμβασης, η παραπάνω εγγύηση να εκπίπτει υπέρ του 

Δήμου.

Η ως άνω εγγύηση επιστρέφεται στον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης και την 

ολοσχερή εξόφληση των ενοικίων και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη μίσθωση.

13) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου τις 

υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζημίωση.

1. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για βοσκή. 

Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου, 

όπως και η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, ή με οποιονδήποτε τίτλο με ή 

χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την 

σαφή έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή.

2. Απαγορεύεται στο μισθωτή να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή 

μεταρρύθμιση στο μίσθιο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή. 

Κάθε δε παράβαση που γίνεται, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που αυτή 

συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου, χωρίς κανένα δικαίωμα 

αποζημίωσης του μισθωτή.

3. Ο μισθωτής βαρύνεται με την καταβολή παγίων και αναλογικών αρδευτικών 

τελών στον οικείο ΤΟΕΒ. Ο μισθωτής υποχρεούται έως την 15η Φεβρουαρίου 

κάθε έτους αρχομένου από του δεύτερου να προσκομίζει στο Δήμο 

αποδεικτικό εξόφλησης των παραπάνω τελών από τον ΤΟΕΒ που αντιστοιχεί 

στο αμέσως προηγούμενο μισθωτικό έτος. Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση του 

ανωτέρου αποδεικτικού εξόφλησης, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του 

μηνός Φεβρουαρίου (χρήση που αντιστοιχεί κάθε φορά στο προηγούμενο 

μισθωτικό έτος) αποτελεί σπουδαίο λόγο για καταγγελία της μίσθωσης από 
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το Δήμο.  

4. Η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης που δεν 

προβλέπεται από τη διακήρυξη, αποκλείεται απόλυτα και για κανένα λόγο δε 

θεωρείται σαν τέτοια η παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο, για οποιονδήποτε 

λόγο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Εξάλλου το τυχόν ενοίκιο που έχει 

εισπραχθεί κατά τον χρόνο αυτό από τον εκμισθωτή θα θεωρείται ως 

καταβολή σ' αυτόν λόγω αποζημίωσης του για την μη εμπρόθεσμη παράδοση 

του μισθίου και όχι ως ρητή ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης.

5. Αν το μίσθωμα δεν καταβάλλεται εμπρόθεσμα γίνεται έξωση του μισθωτή 

από το μίσθιο και ξαναγίνεται δημοπρασία. Αν προκύψει λιγότερη διαφορά 

μισθώματος αυτή καταλογίζεται σε βάρος του μισθωτή που προέκυψε από 

την πρώτη δημοπρασία, η δε εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού 

δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση και να 

προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση με αγωγές που του εκχωρούνται με 

το παρόν, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση.

7. Ο εγγυητής, αποδέχεται και εγγυάται την ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση όλων 

των όρων της μίσθωσης, όπως διαλαμβάνονται στην απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, στην διακήρυξη και στο συμφωνητικό και υπόσχεται 

ότι θα εκτελέσει αυτός κάθε υποχρέωση του μισθωτή με απλή ειδοποίηση του 

Δήμου.

8. Κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης συνεπάγεται 

αυτοδίκαια τη λύση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου χωρίς καμία 

επιβάρυνση του Δήμου.

9. Η μη έγκαιρη εξόφληση του ετήσιου κάθε φορά μισθώματος και των 

υποχρεώσεων που αφορούν τον ΤΟΕΒ και περιγράφονται στα ανωτέρω εκτός 

της καταγγελίας της μίσθωσης θα επιφέρουν κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης καθώς και ποινική ρήτρα - δημιουργία 

επιπρόσθετης οφειλής ίση με το 1 /10 του ισχύοντος κάθε φορά μισθώματος 
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για κάθε μήνα καθυστέρησης εξόφλησης του μισθώματος ή παράνομης 

παρακράτησης του μισθίου μετά τη συμβατική λήξη της μίσθωσης (ως 

αποζημίωση χρήσης). 

 
14) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην 

κατάσταση που το παρέλαβε με τις τυχόν βελτιώσεις και εγκαταστάσεις που θα έχει 

κάνει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση.

15) Αναμίσθωση - Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 

απαγορεύεται απολύτως.

16) Πραγματική κατάσταση μισθίου

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση, ούτε για 

την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας.

Κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά 

ελαττώματα του μισθίου (πχ αδυναμία ένταξης αγροτεμαχίου- ή μέρους του- στις 

επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, δέσμευση του αγροτεμαχίου –ή μέρους του – από τη δασική 

υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, κτλ). Ακόμη, αποκλείεται από τον μισθωτή 

η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για τον λόγο αυτό, παρά μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.   

17) Δημοσίευση Διακήρυξης

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον 

δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας σε μια (1) τοπική εφημερίδα 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 4 του Π.Δ. 270/81 όπως ισχύει. 

Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών 

καταστημάτων (της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων) και θα 
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δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://messolonghi.gov.gr/) και  στην 

ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια».  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

18) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε 

κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου 

όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό 

συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 

του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν 

μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως 

για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ 

ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του 

δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 

δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, 

διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά 

κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

19) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, 

http://messolonghi.gov.gr/
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ημέρες Δευτέρα ως και Παρασκευή και ώρες 09.00- 13.00,  Διεύθυνση: 

Σταυροπούλου 31 - Μεσολόγγι, τηλ.: 2631360964.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ
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