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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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ 

ΖΩΝΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

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 υπ’  αριθ. 8/2020  &  27/2020  Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου 

για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης της κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας για 

την δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων .  

ε) την υπ’ αριθμ. 47/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

στ)Το γεγονός ότι στην δημοπρασία  που έγινε  στις 03/06/2020 για την  

εκμίσθωση  της δημοτικής έκτασης της κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας της 

Δημοτικής Ενότητας Ακριτών του Δήμου Νεστορίου, για την δημιουργία 

σταβλικών εγκαταστάσεων υπήρξαν κάποια αγροτεμάχια για τα οποία δεν 

υπήρξε ενδιαφέρον και γι’ αυτά η δημοπρασία ήταν άγονη . 

 

 

 

 Νεστόριο  05-06-2020 
   
Αριθ. Πρωτ.: 2232 

 
    



Σελίδα 2 από 2 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   

 

Επαναληπτική δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την 

εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης της κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας της 

Δημοτικής Ενότητας Ακριτών του Δήμου Νεστορίου, για την δημιουργία 

σταβλικών εγκαταστάσεων  που περιγράφονται παρακάτω: 

1) Περιγραφή των εκμισθούμενων εκτάσεων  
Η προς εκμίσθωση  δημοτική έκταση της κτηνοτροφικής ζώνης Διποταμίας της 
Δημοτικής Ενότητας Ακριτών για την δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων,  
είναι το αγροτεμάχιο  με αριθμό 11 εκτάσεως 4,223 στρεμμάτων όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο θεωρημένο διάγραμμα διανομής αγροτεμαχίων 
κτηνοτροφικών μονάδων , της Δημοτικής Ενότητας Ακριτών του Δήμου 
Νεστορίου . 

 

2) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η  Ιουνίου 2020, ημέρα  Παρασκευή,  
στο Δημοτικό κατάστημα Νεστορίου (Δημαρχείο), ενώπιον της  επιτροπής  που 
θα ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου, τις  εξής ώρες: 
 

Αριθμός 

Αγροτεμαχίου 
Θέση 

Έκταση προς 

εκμίσθωση 
(στρέμματα) 

Ώρα 

έναρξης 

Ώρα 

λήξης 

11 
Κτηνοτροφική 

ζώνη Διποταμίας 
4,223 10.00 10.15 

  

3) Λοιποί όροι διακήρυξης 
Οι λοιποί όροι της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 1870/20-05-2020, βρίσκονται 
στο γραφείο της οικονομικής επιτροπής  τηλέφωνο 24673 52314 & FAX 24670 
31242, της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 
 

Γκοσλιόπουλος  Χρήστος 


