
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Σκοτίνας 

Ανακοίνωση  

Αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και φακέλων  

δημοπράτησης  για την εκμίσθωση έξι εκκλησιαστικών ακινήτων  του Ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου Σκοτίνας 

στην Σκοτίνα. 

-------- 

Η επιτροπή για την μίσθωση δια δημοπράτησης έξι Εκκλησιαστικών ακινήτων ιδιοκτησίας 

του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σκοτίνας που βρίσκονται στην Σκοτίνα Πιερίας, και ειδικότερα: 

α) ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά τετραγωνικών μέτρων και 

εξήντα εκατοστών (6.177,60), που βρίσκεται στην  θέση "Γκουρτζούλα", β) ενός αγροτεμαχίου εκ-

τάσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εκατοστών 

(6.386,50),  που βρίσκεται στην  θέση "Γκουρτζούλα", γ) ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως δύο χιλιά-

δων τριακοσίων τριάντα τριών τετραγωνικών μέτρων και είκοσι πέντε εκατοστών (2.333,25),  που 

βρίσκεται στην θέση "Γκουρτζούλα", δ) ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως έξι χιλιάδων πεντακοσίων 

δέκα τετραγωνικών μέτρων και είκοσι πέντε εκατοστών (6.510,25), που βρίσκεται στην  θέση "Δεν-

τροπίνακα", ε) ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά τετραγωνικών 

μέτρων και ενενήντα εκατοστών (6.347,90), που βρίσκεται στην θέση «Πλατάνια»  και στ) ενός αγ-

ροτεμαχίου, εκτάσεως δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε (10.885,00) τετραγωνικών μέτ-

ρων, που ορίσθηκε με την αριθ. 72/2021 απόφαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου του 

άνω Ιερού Ναού συνήλθε σήμερα την 07-07-2021  και ώρα 12.00 σε συνεδρίαση στο Ιερό 

Ναό Αγίου Γεωργίου Σκοτίνας για να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και των τεχνικών φακέλων που έχουν κατατεθεί από υποψηφίους μισθωτές για την μίσθωση δια 

δημοπράτησης των άνω Εκκλησιαστικών ακινήτων.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

Κατατέθηκαν φάκελοι με τα οριζόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά: από την Ε-

νεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟ-

ΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη στην οδό Κανάρη αριθ. 

3, με αριθμό ΓΕΜΗ: 153615948000, ΑΦΜ: 996968280 και κύρια δραστηριότητα τις 

υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος που κρίθηκαν πλήρεις καθώς περιεί-

χαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής. Άλλος φάκελος υποψηφιό-

τητας δεν κατατέθηκε.  

Μετά από αυτό και καταρτίσθηκε ο πίνακας συμμετεχόντων στην δημοπράτηση της 26-

07-2021 ως εξής: 

 

Επωνυμία Νόμιμος Εκπρόσωπος Έδρα Τηλ. Επικ/νίας 

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩ-

ΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙ-

ΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-

ΝΗΣ  

ΕΥΘΥΝΗΣ»,  

Γεώργιος Τζιόβας  Κατερίνη   6972701511 
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Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού και στην ιστοσελίδα 

της Ι.Μ.Κ.Κ.Π. Ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 19-07-2021. 

Κατερίνη 07-07-2021 

Η Επιτροπή 

Ο πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη  

           Ιερ. Ελευθέριος Βαστάζος                                        Γεώργιος Μπαλάτος 

                                                                    Αθανάσιος Κόκκινος 

                                                             Ακολουθούν υπογραφές 


