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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
    Ο Μητροπολίτης της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταµώνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Εκτίθεται  σε  πλειοδοτική,  φανερή  και  προφορική  δηµοπρασία  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την

υψηλότερη τιµή για την εκµίσθωση αγροτεµαχίου συνολικού εµβαδού 22.023,95 τ.µ., που βρίσκεται
στην Ολυµπιακή Ακτή Κατερίνης µε τα εντός αυτών κτήρια – οικίσκους φιλοξενίας ως κατωτέρω. 

Η  δηµοπρασία  θα  διεξαχθεί  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισµού   εκµίσθωσης
ακινήτων, που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 80/08-01-2020 απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου
της  Ιεράς  Μητρόπολης  Κίτρους  Κατερίνης  και  Πλαταµώνα,   στο  γραφείο  συνεδριάσεως  του
Μητροπολιτικού  Συµβουλίου,  στο  Μητροπολιτικό  Μέγαρο  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Κίτρους
Κατερίνης και Πλαταµώνα, που βρίσκεται στην Κατερίνη στην οδό Μητροπόλεως αριθ. 6,  στις 17
Μαρτίου  2020  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα  12:00,  για  το  ακόλουθο  ακίνητο:  Ένα  αγροτεµάχιο
συνολικού  εµβαδού  22.023,95  τ.µ.,  που  αποτελείται  από  δύο  όµορα  αγροτεµάχια
λειτουργικά  συνενωµένα  µε αριθµούς  5246ζ’ και  5356 β’,  που  βρίσκονται  στην  Ολυµπιακή
Ακτή  του  Δήµου  Κατερίνης,  µε  πρόσοψη  στην  παραλιακή  οδό  Παραλίας  -  Ολυµπιακής
Ακτής  σε  απόσταση  100  µέτρων  από  την  θάλασσα  και  σε  απόσταση  200  µέτρων  από  τον
οικισµό  της  Ολυµπιακής  Ακτής.  Εντός  του  ακινήτου  υπάρχουν  κτίσµατα  (οικίσκοι
φιλοξενίας, εγκαταστάσεις εστιατορίου, κολυµβητική δεξαµενή, κτήρια WC, ντουζιέρες και
λοιποί  βοηθητικοί  χώροι).  Ως  ελάχιστο  όριο  της  πρώτης  προσφοράς  για  το  ετήσιο  µίσθωµα
ορίζεται το ποσό των 153.000,00 ευρώ. Η διάρκεια της µίσθωσης δεν θα είναι ανώτερη των 25 ετών,
µε δικαίωµα παράτασης για 10 ακόµη έτη. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, µεταξύ των
άλλων  δικαιολογητικών  που  αναφέρονται  αναλυτικά  στη  διακήρυξη,  οφείλει  να  καταθέσει  στην
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση συµµετοχής, το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00),  είτε  σε  τραπεζική επιταγή σε  διαταγή  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Κίτρους  Κατερίνης
και Πλαταµώνα, που θα έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, είτε
σε  εγγυητική  επιστολή  τραπέζης, µε  ισχύ  έξι  (6)  µηνών  από  της  λήξεως  της  προθεσµίας
υποβολής  των  προσφορών.  Τα  έξοδα  της  δηµοπράτησης  βαρύνουν  τον  τελευταίο  πλειοδότη.  Η
παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αµελλητί στο διαδίκτυο στην επίσηµη ιστοσελίδα της
Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταµώνα (www.  imkitrous  .gr  ), όπου θα αναρτηθεί και η
διακήρυξη µε τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
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