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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ OIKONOMIKHΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της  οικονομικής 
επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). 

 
 

Καλείστε να προσέλθετε στην  Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της 
οικονομικής  επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την  
16η Ιανουαρίου  έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ  για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

 
 

 
 

 
 Γκοσλιόπουλος  Χρήστος 

 
 
 
 
 

 
 Νεστόριο 12/01/2023  

Αριθ.  Πρωτ.: 343 
 
 
 
 
 
           ΠΡΟΣ  
 
1.Μέλη της Οικονομικής   
Επιτροπής 
2.Πρόεδρο Τοπικής 
Κοινότητας Νεστορίου 
   
 

 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 27/2022  Πρακτικού συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής  

2. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και η 
απευθείας ανάθεση προμηθειών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 )  

3. Κατάρτιση των όρων και σύνταξη  της διακηρύξεως εκμίσθωσης με 
δημοπρασία του Δημοτικού Ακινήτου – Υπαίθριου χώρου έκτασης 
23.535,10 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νεστορίου στην 
περιοχή «Ντόσνιτσα» , η οποία έκταση περιλαμβάνει τα τεμάχια με αρ. 
τεμαχίου1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25 πρώτης αποτύπωσης του κτηματολογικού πίνακα του 
αγροκτήματος Νεστορίου στην περιοχή «Ντόσνιτσα» , επίσης περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθ. 20,21,22,33,35,37,38,39 αγροτεμάχια της δεύτερης 
αποτύπωσης του κτηματολογικού πίνακα του αγροκτήματος Νεστορίου 
στην περιοχή ‘’Ντόσνιτσα’’ επιφάνειας 1.715,40τ.μ., 612,74τ.μ., 
1081,18τ.μ., 719,42τ.μ., 1427,98τ.μ., 925,18τ.μ., 865,69τ.μ., 
2.056,77τ.μ. αντιστοίχως, όπως ακριβώς αυτό αποτυπώνεται στο 
Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Μιχαήλ 
Αναστασίου , καθώς και υπαίθριες πρόχειρες κατασκευές και υποδομές 
που βρίσκονται διάσπαρτες στην προαναφερθείσα περιοχή συνολικής 
επιφάνειας 26.810,72τ.μ. και ιδιαίτερα το μπαρ (11) επιφάνειας 
20,00τ.μ., το μπαρ (13) επιφάνειας 15,50τ.μ. και τα υπαίθρια WC 
(5,6,9,10), επίσης υπάρχουν υπαίθριες κερκίδες, αναβαθμοί, βρύσες, κ.α. 
για την διοργάνωση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Γράμμου του Δήμου Νεστορίου με τίτλο «River 
Party» >> 

 

 


