ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κατερίνης
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την
υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση ενός αγρού συνολικής έκτασης 18.046 τ.μ. (ΚΑΕΚ 390196912008)
που βρίσκεται εκτός σχεδίου, στην κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Ν. Κεραμιδίου Κατερίνης, στη
Θέση «Παπουτσάρη». Το ακίνητο έχει πρόσοψη στο επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Μοσχοποτάμου,
πλησίον της εισόδου είσοδο του Νέου Κεραμιδίου , δίπλα από το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης. Απέχει από την
Κατερίνη περίπου 3 χλμ. και βρίσκεται πολύ κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Η δημοπρασία θα
διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε
με την αριθ. 7/25-06-2020 απόφαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου του άνω Ιερού Ναού και εγκρίθηκε
με την αριθ. 87/4/02-07-2020απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους
Κατερίνης και Πλαταμώνα, στο γραφείο της γραμματείας της Μητρόπολης, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο
της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα, που βρίσκεται στην Κατερίνη στην οδό
Μητροπόλεως αριθ. 6, στις 11-08-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30. Ως ελάχιστο όριο της πρώτης
προσφοράς για το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 4.950,00 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν θα
είναι ανώτερη των είκοσι πέντε (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 δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00), είτε σε τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ιερού Ναού
Αγίων Αναργύρων Ν. Κεραμιδίου, που θα έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα, είτε σε εγγυητική επιστολή τ ραπέζης, με ισχύ έξι (6) μηνών από της λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Το ακίνητο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού και μόνο και θα είναι διαθέσιμο από την 01-11-2020.
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.
Κατερίνη 09-07-2020
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Λάζαρος Τσαουσίδης
Ιερέας

