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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Αντιπρόεδρος διακηρύττει ότι : 

   Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές η εκμίσθωση  ενιαίας 
έκτασης, συνολικού εμβαδού 309.673,86 τ.μ., αποτελούμενη, από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 
230401503146/0/0 εμβαδού 229.430,48 τ.μ. και τμήμα ακινήτου με ΚΑΕΚ 230401503097/0/0 
εμβαδού 80.243,38 τ.μ.,  που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κρεπενής της Δημοτικής Ενότητας 
Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, εντός Λατομικής Περιοχής, με σκοπό την εκμετάλλευση 
αδρανών υλικών. 
    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς 
(Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο) ,  στις 03 Απριλίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30 π.μ. 
και μέχρι τις 15:00 μ.μ. Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς κάθε ενδιαφερομένου, ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 09:30 π.μ.. 
    Η μίσθωση καταρτίζεται για είκοσι έτη με δαπάνες του μισθωτή , με δυνατότητα παράτασης 
άλλων είκοσι ετών .  
    Αντικείμενα της πλειοδοτικής δημοπρασίας αποτελούν το ύψος του πάγιου μισθώματος , το 
μέγεθος της ελάχιστης ετήσιας παραγωγής , το ποσοστό του αναλογικού μισθώματος και το 
ελάχιστο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα .  
Ελάχιστο όριο παγίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 34,40 €/στρ. . 
Ελάχιστη ποσότητα ετήσιας παραγωγής αδρανών υλικών ορίζονται οι 250.000 τόνοι ανά έτος  
Ελάχιστο ποσοστό 6% επί της τιμολογηθείσας αξίας .  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας ποσού 15.484 €  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της 
εταιρίας «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» , αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Πουρσανίδου τηλ. 2467074070 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 14:00 . Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στη 
Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ:65ΕΣΟΚΠΗ-Ο4Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς και έχει 
τοιχοκοληθεί στους χώρους ανακοινώσεων στα γραφεία της εταιρίας και στο Δήμο Καστοριάς. 
.  
     Ο Αντιπρόεδρος  
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