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Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου κοτίνας Πιερίας 

 
Ανακοίνωση 

Αποτελέσματος δημοπράτησης 

Για την μακροχρόνια μίσθωση έξι ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιερού 

Ναού Αγίου Γεωργίου κοτίνας Πιερίας 

-------- 
Η επιτροπή για την εκμίσθωση δια δημοπράτησης των έξι εκκλησιαστικών 

ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και ειδικότερα: α) ενός α-

γροτεμαχίου, εκτάσεως έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά τετραγωνικών μέτρων 

και εξήντα εκατοστών (6.177,60), που βρίσκεται στην θέση "Γκουρτζούλα", β) ε-

νός αγροτεμαχίου εκτάσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι τετραγωνικών μέ-

τρων και πενήντα εκατοστών (6.386,50), που βρίσκεται στην θέση "Γκουρτζούλα", 

γ) ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών τετραγω-

νικών 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 βρί-

σκεται στην θέση «Πλατάνια» και στ) ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως δέκα χιλιάδων 

οκτακοσίων ογδόντα πέντε (10.885,00) τετραγωνικών μέτρων, για την εγκατάστα-

ση εντός αυτών φωτοβολταϊκών σταθμών, που ορίσθηκε με την αριθ. 72/2021 

απόφαση του εκκλησιαστικού υμβουλίου του άνω Ιερού Ναού,  και η οποία 

συνήλθε την 30-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 σε συνεδρίαση 

στο γραφείο της γραμματείας της Μητρόπολης στο Μητροπολιτικό Μέγαρο της 

Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα, που βρίσκεται στην Κατε-

ρίνη στην οδό Μητροπόλεως αριθ. 6,  10-08-2020, για να προβεί στην διενέρ-

γεια της Δημοπράτησης για την εκμίσθωση των άνω ακινήτων  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΣΙ 

ύμφωνα με το αριθ. 4/2020 πρακτικό της επιτροπής η Ενεργειακή Κοι-

νότητα με την επωνυμία «ΠΡΑΙΝΟ ΠΟΕΙΔΩΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟ-

ΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ», που εδρεύει στην Κατερίνη, στην οδό 
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Κανάρη αριθ. 3, με αριθμό ΓΕΜΗ: 153615948000, ΑΥΜ: 996968280, ή-

ταν η μοναδική ενδιαφερόμενη για την συμμετοχή στην δημοπράτηση.  

Η προσφορά που δόθηκε από την  ανωτέρω για το ετήσιο μίσθωμα καθενός 

από τα ακίνητα ανέρχεται  στο ποσό των 200,00 ευρώ/στρέμμα που ήταν και η 

ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς που είχε ορισθεί στην αριθ. 1/2021 προκήρυ-

ξη και δεν προσφέρθηκε άλλο ποσό. 

Έτσι το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση του καθενός από τα άνω ακίνη-

τα ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου ήτοι α) ενός αγροτεμαχίου, εκτά-

σεως έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατο-

στών (6.177,60), που βρίσκεται στην θέση "Γκουρτζούλα", β) ενός αγροτεμαχίου 

εκτάσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων και πενήντα 

εκατοστών (6.386,50), που βρίσκεται στην θέση "Γκουρτζούλα", γ) ενός αγροτε-

μαχίου, εκτάσεως δύο χιλιάδων 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 μέ-

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

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

πτά τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα εκατοστών (6.347,90), που βρίσκεται στην 

θέση «Πλατάνια» και στ) ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως δέκα χιλιάδων οκτακοσίων 

ογδόντα πέντε (10.885,00) τετραγωνικών μέτρων, με χρήση την εγκατάσταση 

στο καθένα από αυτά Υ/Β ορίζεται στο ποσό των 200,00 ευρώ  ευ-

ρώ/στρέμμα και η μίσθωση κατακυρώνεται στην Ενεργειακή Κοινότητα 

με την επωνυμία «ΠΡΑΙΝΟ ΠΟΕΙΔΩΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ», που εδρεύει στην Κατερίνη, στην οδό Κανά-

ρη αριθ. 3, με αριθμό ΓΕΜΗ: 153615948000, ΑΥΜ: 996968280, που το 

προσέφερε με χρονική διάρκεια 25 ετών αρχής γενομένης από την ημέρα 

υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και σύμφωνα με τους όρους της 

δημοπράτησης. 

Ενστάσεις για την διαδικασία και την οικονομική προσφορά δεν κατατέθη-

καν. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού και 

στην Ιστοσελίδα της Ι.Μ.Κ.Κ.Π.. 

Κατερίνη 02-08-2021 

Η Επιτροπή 
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Ακολουθούν υπογραφές 

      Ο πρόεδρος                                                                       Σα Μέλη  

                                                                                     Γεώργιος Μπαλάτος  

Ελευθέριος Βαστάζος                         

  Ιερέας                                                                   Αθανάσιος Κόκκινος                                                     

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

   


