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Αριθµός απόφασης : 107 / 2021

Από το µε αριθµό 5/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη πρακτικού δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής
έκτασης Ε=48.372,74 τ.µ., τµήµα του υπ΄αριθ. 455 χερσολίβαδου της Κοινότητας
Αλωνακίων του Δήµου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου,
συνολικής ισχύος 1,9998 MW.
Σήµερα την 02η Μαρτίου 2021, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς,
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθµό
Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της µε αριθµό εγκ. 426 µε
αριθµ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 4489/25.02.2021 που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα µέλη της, σύµφωνα µε την
παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010
¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης–
Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΔΣ
494/2019,
ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω)
και
Απόφαση
Δηµάρχου
1462/2019,
ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µε e-mail)
και τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούµας Βασίλειος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Το µέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 02.03.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«…Σχετικά µε τα θέµατα της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης στις 02-032021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυµώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες
τις αποφάσεις:
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Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δηµοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να
Ζεις» µε αρ. πρωτ. Δήµου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω
ότι διαφωνώ µε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής
«δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δηµοκρατική λειτουργία των θεσµικών
οργάνων και ζητώ για όσο διάστηµα διαρκούν οι ειδικές ρυθµίσεις λόγω covid-19 οι
συνεδριάσεις να διεξάγονται µε τηλεδιάσκεψη….»
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. στ περ. ι του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 197/τ.Α’), αναφέρεται
ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή
ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του Δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.
Το Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Τµήµατος Δηµοτικών Προσόδων και Περιουσίας
της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου στο µε α.α. 737/24.02.2021
υπηρεσιακό του σηµείωµα µε θέµα «Έγκριση ή µη πρακτικού δηµοπρασίας για την εκµίσθωση
δηµοτικής έκτασης εµβαδού 48.372,74 τ.µ. τµήµα του αριθµ. 455 χερσολείβαδο κοινότητας
Αλωνακίων Δήµου Κοζάνης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,998 ΜW»,
αναφέρονται τα παρακάτω :
«……Σας διαβιβάζουµε το φάκελο δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης, εµβαδού
48.372,74 τ.µ. τµήµα του αριθµ. 455 χερσολείβαδο κοινότητας Αλωνακίων Δήµου Κοζάνης, για
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,998 ΜW. Η πλειοδοτική δηµοπρασία,
διενεργήθηκε τη Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 9:00 µε 9:30 και πλειοδότησε η εταιρεία
µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-Ναυτιλιακές-Επιχειρήσεις
Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», µε ΑΦΜ 094247696
Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από την κ. Τσιλιβίτη – Θεοφάνους
Ευαγγελία µε ΑΔΤ ΑΟ148934 και ΑΦΜ 074666525 Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στο ποσό των
ενενήντα ευρώ (90€) το στρέµµα, δηλαδή για τα 48.372,74 τ.µ. ή 48,37274 στρέµµατα, τέσσερις
χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (4.353,55€) ετησίως, πλέον
χαρτοσήµου 3,6%. Με την υπογραφή από την εγγυήτρια εταιρεία µε την επωνυµία ΟΡΙΩΝ
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε ΑΦΜ 999384600 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, η οποία
εκπροσωπείται νόµιµα από την κ. Τσιλιβίτη – Θεοφάνους Ευαγγελία µε ΑΔΤ ΑΟ148934 και
ΑΦΜ 074666525 Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, η δηµοπρασία έληξε και η Οικονοµική Επιτροπή θα
αποφασίσει για την έγκριση ή µη του πρακτικού αυτού και την κατακύρωση ή όχι της
δηµοπρασίας.
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση ή µη του πρακτικού
δηµοπρασίας
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«……ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (Ε.Δ.Δ)
Στη Κοζάνη σήµερα 24-2-2021 και ώρα 10:00 συνήλθε στο Δηµαρχείο (Πλ. Νίκης1) για τη
διεξαγωγή της προαναφερόµενης δηµοπρασίας, η Επιτροπή Διενέργειας Δηµοπρασιών για
εκποίηση, µίσθωση και εκµίσθωση πραγµάτων του Δήµου που έχει οριστεί µε την αριθµ.
41/2021 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου και η οποία αποτελείται:
1. Μαλούτας Λάζαρος ως πρόεδρος
2. Βεντούλη Σουλτάνα
3. Βαλαής Γεώργιος
Η Ε. Δ. Δ. έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 196 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/ 19.07.2018)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και
των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων
και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
3. Την µε αριθµ. 326/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΣΞΩΛΠ-ΦΜ1) Απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου.
4. Την µε αριθµ. 30/2021 (ΑΔΑ: Ε7Λ7ΩΛΠ-1Β7) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
5. Την αρ. πρωτ. 2975/10-2-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΝΤΩΛΠ-2ΣΜ) Αναλυτική διακήρυξη.
Κηρύσσει την έναρξη της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας και µε κήρυκα καλεί
τους ενδιαφερόµενους να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από την αναλυτική διακήρυξη
δικαιολογητικά συµµετοχής τους, όπως αναλυτικά απεικονίζονται παρακάτω :

Α.Α

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

1

ΑΦΟΙ Π.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
Ο.Ε.

Τηλ. Επ
Α.Φ.Μ. 998675558
Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του
Δήµου Κοζάνης περί µη οφειλής
2.
Φορολογική ενηµερότητα
3.
Ασφαλιστική
ενηµερότητα
ή
βεβαίωση
ασφάλισης εφόσον έχει υπαχθεί στη ρύθµιση την
οποία τηρεί.
4.
Νοµιµοποιητικά έγγραφα, σχετικά µε την
νοµιµότητα της λήψης της απόφασης της Εταιρείας,
την ισχύ του καταστατικού της και τον ορισµό του
εκπροσώπου της.
5.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην
οποία θα δηλώνεται η δέσµευση προσκόµισης
πιστοποιητικών αρµόδιας αρχής, τα οποία να έχουν
εκδοθεί το τελευταίο τετράµηνο και να προκύπτει ότι
ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε
βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση, ούτε σε
αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον
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της διαδικασία για την κήρυξή της σε κατάσταση
πτωχεύσεως ή διορισµού εκκαθαριστή ή βρίσκεται σε
διαδικασία εξυγίανσης, σε περίπτωση που ο
συµµετέχων ανακηρυχθεί πλειοδότης.
6.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην
οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της
δηµοπρασίας,
τους
οποίους
αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την
πραγµατική κατάσταση του µισθίου. Σηµειώνεται ότι
η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγµατικής
κατάστασης του µισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει
αποδεκτή.
7.
Νόµιµο πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόµιµα
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εντολοδόχου, αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό
τρίτου.
8.
Εγγύηση για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία η
οποία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων είκοσι
τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (3.023,30€), το
οποίο ισούται µε ένα δέκατο (1/10) του οριζοµένου
στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς
και τούτο υπολογιζόµενου επί του συνόλου των ετών
(25) της µισθώσεως που θα αντικατασταθεί µετά την
υπογραφή της σύµβασης µε εγγυητική επιστολή άλλη
ποσού ίσου µε το ανωτέρω ποσοστό επί του
µισθώµατος που επιτεύχθηκε τελικά και κατατίθεται
στην αρµόδια Επιτροπή µε την προσκόµιση :
α. ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή
β.
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου στην
Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος.
Εγγυητής
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
Τηλ.Επ.
6942423199
ΑΦΜ 112315679
ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
2

ΕλληνικέςΤουριστικές
- Ξενοδοχειακές –
Εµπορικές –
Ναυτιλιακές –
Επιχειρήσεις Πόρτο
Σκιώνη Α.Ε.
µε διακριτικό τίτλο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εγγυητής
1) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα ή
βεβαίωση ασφάλισης εφόσον έχει υπαχθεί στη
ρύθµιση την οποία τηρεί.
2) Βεβαίωση µη οφειλής στο Δήµο Κοζάνης.

ΝΑΙ

1.
Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του
Δήµου Κοζάνης περί µη οφειλής
2.
Φορολογική ενηµερότητα
3.
Ασφαλιστική
ενηµερότητα
ή
βεβαίωση
ασφάλισης εφόσον έχει υπαχθεί στη ρύθµιση την
οποία τηρεί.
4.
Νοµιµοποιητικά έγγραφα, σχετικά µε την

ΝΑΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η /02.03.2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 4 από 10

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ελληνική

ΑΔΑ: 9Φ3ΙΩΛΠ-ΛΧ8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

«ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ
Α.Ε»

Τηλ. Επ. 2310566453
Α.Φ.Μ. 094247696
Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Εγγυητής
ΟΡΙΩΝ Εταιρεία
Περιορισµένης
Ευθύνης
Τηλ.Επ. 231050116

νοµιµότητα της λήψης της απόφασης της Εταιρείας,
την ισχύ του καταστατικού της και τον ορισµό του
εκπροσώπου της.
5.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην
οποία θα δηλώνεται η δέσµευση προσκόµισης
πιστοποιητικών αρµόδιας αρχής, τα οποία να έχουν
εκδοθεί το τελευταίο τετράµηνο και να προκύπτει ότι
ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε
βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση, ούτε σε
αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον
της διαδικασία για την κήρυξή της σε κατάσταση
πτωχεύσεως ή διορισµού εκκαθαριστή ή βρίσκεται σε
διαδικασία εξυγίανσης, σε περίπτωση που ο
συµµετέχων ανακηρυχθεί πλειοδότης και προσκόµιση
των ως άνω δικαιολογητικών σε σώµα.
6.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην
οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της
δηµοπρασίας,
τους
οποίους
αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την
πραγµατική κατάσταση του µισθίου. Σηµειώνεται ότι
η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγµατικής
κατάστασης του µισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει
αποδεκτή.
7.
Νόµιµο πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόµιµα
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εντολοδόχου, αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό
τρίτου.
8.
Εγγύηση για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία η
οποία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων είκοσι
τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (3.023,30€), το
οποίο ισούται µε ένα δέκατο (1/10) του οριζοµένου
στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς
και τούτο υπολογιζόµενου επί του συνόλου των ετών
(25) της µισθώσεως που θα αντικατασταθεί µετά την
υπογραφή της σύµβασης µε εγγυητική επιστολή άλλη
ποσού ίσου µε το ανωτέρω ποσοστό επί του
µισθώµατος που επιτεύχθηκε τελικά και κατατίθεται
στην αρµόδια Επιτροπή µε την προσκόµιση :
9.
α. ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή
10.
β.
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου
στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εγγυητής
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα ή
βεβαίωση ασφάλισης εφόσον έχει υπαχθεί στη
ρύθµιση την οποία τηρεί.
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ΑΦΜ 999384600
ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2. Βεβαίωση µη οφειλής στο Δήµο Κοζάνης.
3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα, σχετικά µε την
νοµιµότητα της λήψης της απόφασης της Εταιρείας,
την ισχύ του καταστατικού της και τον ορισµό του
εκπροσώπου της.
4. Νόµιµο πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόµιµα
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εντολοδόχου, αν κάποιος εγγυάται για λογαριασµό
τρίτου.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Όταν έληξε η ορισθείσα ώρα παράδοσης προσφορών, ο κήρυκας ανακοίνωσε τη λήξη της και µετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών ο Πρόεδρος της αρµόδιας Επιτροπής ανακοίνωσε ότι:
Γίνονται δεκτές οι παρακάτω συµµετέχουσες εταιρείες:
Α. ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε.
Β. Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-Ναυτιλιακές-Επιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε.
µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.»
Στη συνέχεια η αρµόδια Επιτροπή καλεί τις ως άνω εταιρείες, να πλειοδοτήσουν πάνω στην τιµή
πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης), που έχει καθοριστεί στο ποσό των εικοσιπέντε ευρώ (25€) το
στρέµµα, δηλαδή χίλια διακόσια εννιά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1209,32€) ετησίως.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία
Επιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε.
ποσό των 26 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία
Επιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε.
ποσό των 29 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία
Επιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε.
ποσό των 32 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία
Επιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε.
ποσό των 35 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία
Επιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε.
ποσό των 38 ευρώ ανά στρέµµα.

Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 25 ευρώ ανά
Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-Ναυτιλιακέςµε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 27 ευρώ ανά
Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-Ναυτιλιακέςµε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ ανά
Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-Ναυτιλιακέςµε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 33 ευρώ ανά
Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-Ναυτιλιακέςµε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 36 ευρώ ανά
Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-Ναυτιλιακέςµε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
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Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 39 ευρώ ανά
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-ΝαυτιλιακέςΕπιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
ποσό των 40 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 41 ευρώ ανά
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-ΝαυτιλιακέςΕπιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
ποσό των 43 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 44 ευρώ ανά
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-ΝαυτιλιακέςΕπιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
ποσό των 47 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 48 ευρώ ανά
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-ΝαυτιλιακέςΕπιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 51 ευρώ ανά
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-ΝαυτιλιακέςΕπιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
ποσό των 60 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 61 ευρώ ανά
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-ΝαυτιλιακέςΕπιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
ποσό των 70 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε., προσέφερε το ποσό των 71 ευρώ ανά
στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-Εµπορικές-ΝαυτιλιακέςΕπιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», προσέφερε το
ποσό των 90 ευρώ ανά στρέµµα.
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε. αποσύρθηκε από τη διαγωνιστική
διαδικασία.
Με την προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία Ελληνικές Τουριστικές-Ξενοδοχειακές-ΕµπορικέςΝαυτιλιακές-Επιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.», µε
ΑΦΜ 094247696 Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από την κ.
Τσιλιβίτη – Θεοφάνους Ευαγγελία µε ΑΔΤ ΑΟ148934 και ΑΦΜ 074666525 Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
στο ποσό των ενενήντα ευρώ (90€) το στρέµµα, δηλαδή για τα 48.372,74 τ.µ. ή 48,37274 στρέµµατα,
τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (4.353,55€) ετησίως, πλέον
χαρτοσήµου 3,6%. Με την υπογραφή από την εγγυήτρια εταιρεία µε την επωνυµία ΟΡΙΩΝ Εταιρεία
Περιορισµένης Ευθύνης µε ΑΦΜ 999384600 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα
από την κ. Τσιλιβίτη – Θεοφάνους Ευαγγελία µε ΑΔΤ ΑΟ148934 και ΑΦΜ 074666525 Δ.Ο.Υ.
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, η δηµοπρασία έληξε και η Οικονοµική Επιτροπή θα αποφασίσει για την έγκριση ή µη του
πρακτικού αυτού και την κατακύρωση ή όχι της δηµοπρασίας.
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Για την εταιρεία

Τελευταίος πλειοδότης

Για την εταιρεία

Εγγυητής

Αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:
Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος

Τα Μέλη
Τ.Υ)
Βεντούλη Σουλτάνα
(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος…»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να εγκρίνουµε το αποτέλεσµα της από
24ης Φεβρουαρίου 2021 δηµοπρασίας και να προβούµε στην κατακύρωση της στον
παραπάνω αναφερόµενο πλειοδότη, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισµού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν
πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
3. Το από 24.02.2021 πρακτικό δηµοπρασίας της Επιτροπής Διενέργειας
Δηµοπρασιών, µαζί µε όλα τα σχετικά παραστατικά στοιχεία.
4. Το µε α.α. 737/24.02.2021 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου
Ακίνητης Περιουσίας του Τµήµατος Δηµοτικών Προσόδων και Περιουσίας της
Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου
5. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(8 Υπέρ και 1 Κατά)
Α. Εγκρίνει το από 24 Φεβρουαρίου 2021 πρακτικό φανερής προφορικής πλειοδοτικής
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης Ε=48.372,74 τ.µ., τµήµα του υπ΄αριθ.
455 χερσολίβαδου της Κοινότητας Αλωνακίων του Δήµου Κοζάνης, για εγκατάσταση
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φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 1,9998 MW, σύµφωνα µε την ανωτέρω
εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.


Ο κ.Κουζιάκης Χαρίσιος, δήλωσε ότι δεν εγκρίνει το πρακτικό της δηµοπρασίας αφού
έχει δηλώσει τη διαφωνία του σχετικά µε την απόφαση της Δηµοτικής Αρχής για
εκµίσθωση των συγκεκριµένων εκτάσεων καθώς και µε τους όρους της διακήρυξης
της δηµοπρασίας αφού θεωρεί ότι θίγονται τα συµφέροντα του Δήµου Κοζάνης και
των πολιτών του. Η µη έγκριση του πρακτικού εκ µέρους του δεν έχει σχέση µε τη
διαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας από την επιτροπή. Η διαδικασία
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το τυπικό και τους κανόνες που ισχύουν. Θεωρεί ότι
σύµφωνα µε την τιµή που δόθηκε από τους ενδιαφερόµενους θα πρέπει να
αναθεωρηθεί η απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης για όσα τµήµατα δεν έχουν
ακόµη δηµοπρατηθεί.
Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δηµοπρασίας που
διενεργήθηκε την 24η Φεβρουαρίου 2021, για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης
Ε=48.372,74 τ.µ., τµήµα του υπ΄αριθ. 455 χερσολίβαδου της Κοινότητας Αλωνακίων του
Δήµου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 1,9998
MW, για χρονικό διάστηµα είκοσι πέντε (25) ετών από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικές Τουριστικές - Ξενοδοχειακές –
Εµπορικές – Ναυτιλιακές – Επιχειρήσεις Πόρτο Σκιώνη Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ
ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε» (ΑΦΜ 094247696)» στο ποσό των ενενήντα (90,00) ευρώ το στρέµµα,
δηλαδή τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών
(4.353,55) ετησίως, της οποίας εγγυήτρια είναι η εταιρεία «ΟΡΙΩΝ Εταιρεία
Περιορισµένης Ευθύνης (ΑΦΜ 999384600»
Γ. Ορίζει όπως η παραπάνω εκµίσθωση γίνει σύµφωνα µε τους όρους και υποχρεώσεις
της αναλυτικής και περιληπτικής διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις.
Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 107 / 2021
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούµας Βασίλειος
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Ελληνική

ΑΔΑ: 9Φ3ΙΩΛΠ-ΛΧ8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 02 Μαρτίου 2021
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2021.03.09 22:47:05 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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