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ΠΡΟΣ 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Ως πίνακα αποδεκτών) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

 

          Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο 

Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 07/03/2023, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13:00΄ για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010): 

 

1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στα αγροκτήματα των  

Κοινοτήτων Λαιμού, Αγίου Αχιλλείου (οικισμός Πύλης) και Βροντερού για την πενταετία 2023 – 2027. 

2. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση μέρους  δημοτικού οικοπέδου  στην Τ. Κ. 

Λαιμού για εγκατάσταση και λειτουργία κινητής Καντίνας (Τροχήλατη). 

3. Ορισμός δικηγόρου για να διενεργήσει  έλεγχο ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολογικό  Γραφείο  

Πρεσπών σχετικά με το ακίνητο με  ΚΑΕΚ 470431402016 /0/0  ιδιοκτησίας  Δήμου Πρεσπών  και να  

συντάξει  γνωμοδότηση, σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να  προχωρήσει  στην 

δωρεά τμήματος  του ως άνω ακινήτου  με ΚΑΕΚ 470431402016 /0/0  ιδιοκτησίας  Δήμου Πρεσπών και 

εμβαδού 15.937,82 τ.μ.   στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του νέου 

Συνοριακού Σταθμού στον Λαιμό Πρεσπών. 

4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης έτους 2022». 

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου, όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής 

διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού» 

προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α..  

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας:             

«Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών» προϋπολογισμού 348.514,40 

ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πρεσπών» προϋπολογισμού 757.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας: 

«Aισθητική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου ΠΡΕΣΠΩΝ με την 

εγκατάσταση υπόγειων κάδων» προϋπολογισμού 201.560,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Τσέπας Βασίλειος  Αντιπρόεδρος 

2. Τράσιας Άγγελος 

3. Νικολάου Λάζαρος 

4. Στεργίου Γεώργιος 

5. Μανούρης Κωνσταντίνος 

6. Τράσια Έλλη 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης 

 


