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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 38.302,16 τ.μ,
27.772,51 τ.μ., 95.414,70 τ.μ., 17.998,63 τ.μ. και 10.511,62 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο με
αριθμό 419Δ αγροκτήματος Σιδερών (Σ.Δ. Έτους 1985), του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως αυτές
απεικονίζονται στο από τον Αύγουστο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού Ζαχαριάδη Ανεσ. Απόστολου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 15,94 ΜW.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)
την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα από 9:00 π.μ μέχρι 9:30 π.μ ενώπιον της
προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με
δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη δήλωση του προς τον
εκμισθωτή, έξι μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ
(25€) το στρέμμα, δηλαδή για τα 38.302,16 τ.μ. εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και πενήντα
πέντε λεπτά (957,55€), για τα 27.772,51 τ.μ. εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα ένα
λεπτά (694,31€), για τα 95.414,70 τ.μ. δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα
επτά λεπτά (2.385,37€), για τα 17.998,63 τ.μ. τετρακόσια σαράντα εννιά ευρώ και ενενήντα επτά
λεπτά (449,97€) και για τα 10.511,62 τ.μ, διακόσια εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά
(262,79€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων
ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (2.393,88€) για τα 38.302,16 τ.μ., στο ποσό των χιλίων
επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (1.735,78€) για τα 27.772,51 τ.μ., στο ποσό
των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (5.963,42€) για τα 95.414,70
τ.μ, στο ποσό των χιλίων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (1.124,91€) για τα
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17.998,63 τ.μ. και στο ποσό των εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (656,98€) για τα
10.511,62 τ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ.
Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Μαλούτας
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