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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση        :Νεστόριο 
Ταχ. Κώδικας     :52051 
Πληροφορίες      : Νικολόπουλος Β. 
Τηλέφωνο           :24673 52314 
FAX                   :24670 31242 
 

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ 

ΤΗΝ   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  

(Τρίτη δημοπρασία στη σειρά για την μίσθωση τεμαχίων 

αγροκτήματος Νεστορίου)  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

γ) το Ν. 3852/2010 

δ) τις αριθ.130, 162 & 164/2016  Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για 

την εκμίσθωση με δημοπρασία των δημοτικών ακινήτων του Δήμου Νεστορίου  

(αγροτεμαχίων Τ.Κ Νεστορίου και Τ.Κ Κοτύλης).  

ε) την υπ’ αριθμ. 94/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

στ) Το γεγονός ότι στην πρώτη δημοπρασία  που έγινε στις 28/12/2016 για την  

εκμίσθωση  των δημοτικών ακινήτων του Δήμου Νεστορίου, για το τεμάχιο του  

αγροκτήματος Κοτύλης και για όλα τα τεμάχια του αγροκτήματος Νεστορίου    

δεν υπήρξε ενδιαφέρον και γι’ αυτά η δημοπρασία ήταν άγονη . 

ι) Το γεγονός ότι στην δεύτερη δημοπρασία  που έγινε στις 12/01/2017 για 

την  εκμίσθωση  των δημοτικών ακινήτων,  για  τεμάχια με αριθμούς 272, 336 

και 412 του αγροκτήματος Νεστορίου δεν υπήρξε ενδιαφέρον και γι’ αυτά η 

δημοπρασία ήταν άγονη . 

 

  

 Νεστόριο  01-02-2017 
 Αριθ. Πρωτ.: - 407 -  
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   

 

Επαναληπτική δημοπρασία (τρίτη στη σειρά στην οποία μπορεί να συμμετέχει 

οποιοσδήποτε), πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των 

δημοτικών  αγρών αγροκτήματος Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου, όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

1) Περιγραφή των εκμισθούμενων εκτάσεων  

Η προς εκμίσθωση  δημοτική έκταση του Δήμου Νεστορίου (αγρού 

αγροκτήματος Κοτύλης και των δημοτικών  αγρών αγροκτήματος Νεστορίου)  

για την καλλιέργεια τους και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. 

 

2) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα  Δευτέρα,  

στο Δημοτικό κατάστημα Νεστορίου (Δημαρχείο), ενώπιον της  επιτροπής  που 

έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου, τις  εξής ώρες: 

 

Α. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

Αριθμός 
Αγροτεμαχίου 

Θέση 
Έκταση προς 
εκμίσθωση 

(στρέμματα) 

Ώρα 
έναρξης 

Ώρα 
λήξης 

272 ΓΙΑΝΝΗ  ΡΑΧΗ 1,25 11:00 11:10 

336 ΚΟΥΠΙΕΣ 2,25 11:15 11:25 

412 ΜΠΕΚΙΡΤΣΑ 1,062 11:30 11:40 

 
 
3) Λοιποί όροι διακήρυξης 
Οι λοιποί όροι της αρχικής διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 5515/13-12-2016, 

βρίσκονται στο γραφείο της οικονομικής επιτροπής της οποίας οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

στην ιστοσελίδα του δήμου (www.nestorio.gr) και στους χώρους ανακοινώσεων 

του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων. Πληροφορίες της επίσης παρέχονται 

από τον κο Νικολόπουλο Βασίλειο στο τηλέφωνο 24673 52314 και από τον κο 

Λουδοβάρη Στέργιο στο 24673 52322.   

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 

ΓΚΕΤΣΙΟΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

http://www.nestorio.gr/
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