Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2022

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα:

Πώληση Εργοστασιακών κτηρίων στην Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας

Κυρία/ε,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι, με ανακοινώσεις του, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας ζητά προσφορές από οικονομικούς φορείς για την πώληση εργοστασιακών
κτηρίων στα βιομηχανικά οικόπεδα στην Κυβερνητική Περιοχή Λάρνακας.
Η πρώτη ανακοίνωση αφορά την πώληση εργοστασιακού κτηρίου στο βιομηχανικό οικόπεδο με
αριθμό 38. Η γη έκτασης 4.571 τ.μ. πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το προς πώληση
εργοστασιακό κτήριο θα εκμισθωθεί από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας/
Διευθυντή Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, στη βάση Σύμβασης Μίσθωσης διάρκειας 33
ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους των 33 ετών έκαστη.
Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά την πώληση εργοστασιακού κτηρίου στα βιομηχανικά οικόπεδα με
αριθμούς 40-45. Η γη έκτασης 16.760 τ.μ., πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το προς πώληση
εργοστασιακό κτήριο, θα εκμισθωθεί από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας/
Διευθυντή Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στη βάση Σύμβασης Μίσθωσης διάρκειας 33
ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους των 33 ετών έκαστη.
Οι όροι με τις οδηγίες/λεπτομέρειες και τα έντυπα θα παραχωρούνται δωρεάν σε όλους τους
ενδιαφερόμενους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν υποβολής αιτήματος στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις mgeorgiades@meci.gov.cy και itheodotou@meci.gov.cy, από τη
Δευτέρα 14 Μαρτίου, 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο κιβώτιο προσφορών του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία, το
αργότερο μέχρι τις 10:00 το πρωί της 6ης Μαϊου, 2022.
Επισυνάπτονται αυτούσιες οι δύο ανακοινώσεις του Υπουργείου.
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος,
για Γενικό Γραμματέα.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προσφορές για την
πώληση εργοστασιακού κτιρίου στα βιομηχανικά οικόπεδα με αρ. 38 στην
Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. YΕEB/YBΤ/03/2022

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ζητά προσφορές από οικονομικούς φορείς για την
πώληση εργοστασιακού κτιρίου στo βιομηχανικό οικόπεδο με αρ. 38 στην Κυβερνητική Βιομηχανική
Περιοχή Λάρνακας, με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων όπως αυτές
καθορίζονται στους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε
Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 164/90) και τις τροποποιήσεις τους. H
εκτιμώμενη αξία του κτιρίου με εμβαδόν 1.920 τ.μ. είναι €480.000. Η γη έκτασης 4.571 τ.μ. πάνω στην
οποία έχει ανεγερθεί το προς πώληση εργοστασιακό κτίριο θα εκμισθωθεί από την Υπουργό Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας/ Διευθυντή Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, στη βάση Σύμβασης
Μίσθωσης διάρκειας 33 ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους των 33 ετών έκαστη.
2. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 10:00 το πρωί
της 6ης Μαϊου, 2022.
3. Οι όροι με τις οδηγίες/ λεπτομέρειες και τα έντυπα θα παραχωρούνται δωρεάν σε όλους τους
ενδιαφερόμενους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν υποβολής αιτήματος στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις mgeorgiades@meci.gov.cy και itheodotou@meci.gov.cy, από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου,
2022.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
08/03/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προσφορές για την
πώληση εργοστασιακού κτιρίου στα βιομηχανικά οικόπεδα με αρ. 40-45 στην
Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. YΕEB/YBΤ/02/2022

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ζητά προσφορές από οικονομικούς φορείς για την
πώληση εργοστασιακού κτιρίου στα βιομηχανικά οικόπεδα με αρ. 40-45 στην Κυβερνητική Βιομηχανική
Περιοχή Λάρνακας, με σκοπό την εγκατάσταση δραστηριοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στους περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές
Περιοχές) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 164/90) και τις τροποποιήσεις τους. H εκτιμώμενη αξία του κτιρίου με
εμβαδόν 12.700 τ.μ. είναι €4.000.000. Η γη έκτασης 16.760 τ.μ., πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το
προς πώληση εργοστασιακό κτίριο, θα εκμισθωθεί από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας/ Διευθυντή Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στη βάση Σύμβασης Μίσθωσης
διάρκειας 33 ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους των 33 ετών έκαστη.
2. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 10:00 το πρωί
της 6ης Μαϊου, 2022.
3. Οι όροι με τις οδηγίες/ λεπτομέρειες και τα έντυπα θα παραχωρούνται δωρεάν σε όλους τους
ενδιαφερόμενους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν υποβολής αιτήματος στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις mgeorgiades@meci.gov.cy και itheodotou@meci.gov.cy, από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου,
2022.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
08/03/2022

