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ΘΕΜΑ: Συμφωνητικό Μίσθωσης Έκτασης Κορακιάς-Απόφαση ΓΣ   

 
ΣΧΕΤ:  α. Σύμφωνο Συνεργασίας ΟΣΜΑΝ Συν. Π.Ε. και ΟΣΜΟΣΑ / 25-5-2020 
            β.Το από 16-6-2020 ΜΟU μεταξύ ΟΣΜΟΣΑ και ΒΑLtd αξιοποίησης  της έκτασης 
            γ.Το έγγραφο ΟΣΜΑΝ/0295/2020/της 17-06-20 εξουσιοδότησης Υπογρ. Προσ.  
            δ. Σχέδιο Draft 2 συμφωνητικού μίσθωσης της 14/9/2020 email at 10:00 &10:38 
            ε.Εmail 24-9-2020 at 7:44  για επιτάχυνση απόφασης ΔΣ επί του Draft  
            στ. Email 5-9-2020 at 12:33 για ανάγκη αίτησης ανάκλησης αναδάσωσης 
            ζ. Έγγραφο μας 10.2/20-10-20 /Συμφωνία με αναρτηθείσα εισήγηση ΓΣ ΟΣΜΑΝ  
            η. Αποστολή από ΟΣΜΟΣΑ με email 1-11-20 at 10:30 Draft 3 σχεδίου μίσθωσης  
            θ. Λήψη με  email 2-11-2020  at 9:45 AM τελευταίας πρότασης ΟΣΜΑΝ 
            
           Αγαπητέ κ Πρόεδρε & μέλη του ΔΣ 
 

1. Σε συνέχεια της  μέχρι σήμερα συνεργασίας μας και με αφορμή αφενός 
της επικείμενης νέας καθυστέρησης πραγματοποίησης της ΓΣ επί του θέματος, με 
εκτίμηση οριστικοποίησης απόφασης στα τέλη Δεκεμβρίου και αφετέρου λόγω των 
πρόσφατων ανακοινώσεων του Υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος για επικείμενη 
μεταβολής της τιμολογιακής πολιτικής στις ΑΠΕ (στην οποία βασίσθηκε το συζητούμενο 
σχέδιο μίσθωσης),  σας γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις σας σύμφωνα με το (θ) σχετικό θα 
εξετασθούν εκ νέου μετά την οριστικοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του 
υπουργείου για το 2021.  

2. Ελπίζοντας σε σύντομη ανακοίνωση της νέας τιμολογιακής ενεργειακής 
πολιτικής του υπουργείου, θα δυνάμεθα με το νέο έτος να εξετάσουμε εκ νέου την 
δυνατότητα συνολικής, ή μερικής αξιοποίησης της εκτάσεως στην Κορακιά, για τους 
σκοπούς που ήδη συνεργασθήκαμε, χωρίς να αποκλείουμε συνεργασία και στους 
υπόλοιπους τομείς που περιλαμβάνει η γενικότερη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των 
δύο συνεταιρισμών. 
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