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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   Υρσζούπολη  18-6-2020 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 
ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ                                                    Αριθμ. Πρωη. 6077 
 
 

ΠΡΟ:  
Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ 

                                                

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

 

αο θαινχκε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 

3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4555/2018 θαη ην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο κε 

αξηζκ. 55/11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/η.Α/2020) θαη ην άξζξν 43 παξ. 1 ηεο κε αξηζ. 

75/30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 75/η.Α/2020) ζηηο 22 ηνπ κελφο Ιοσνίοσ ηνπ έηνπο 2020 

εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεσηέρα θαη ψξα 11:00, ε νπνία ιφγσ ησλ θαηεπεηγφλησλ 

κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί δια περιθοράς, γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη ιάβνπκε απνθάζεηο ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Πξφηαζεο 9εο αλακφξθσζεο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020  

2. Δηζεγεηηθή έθζεζε Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2020 πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

3. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 32/2020 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ 

ΔΤλεζηία κε ζέκα:« Έγθξηζε ηεο 4εο αλακφξθσζεο – ηξνπνπνίεζεο 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020» 

4. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκνηψλ 

5. Αλάζεζε ζε Γηθεγφξν γηα  θαηάζεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ  

6. Αλάζεζε ζε Γηθεγφξν γηα  άζθεζε αγσγήο 

7. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ "Διεπζέξηα 

2020". 
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8. «Αλάθιεζε ηεο κε αξηζ. 37/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Νέζηνπ πεξί έγθξηζεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη φξσλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αζθαιηνκίγκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔ Υξπζνχπνιεο ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ» θαη 

ιήςε λέαο απφθαζεο». 

9. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ έιεγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: "Βειηίσζε βαηφηεηαο αγξνηηθψλ δξφκσλ Γ.Δ. 

Υξπζνχπνιεο". 

10. Πεξί ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Άξζε 

επηπηψζεσλ πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ ζηηο Σ.Κ. Γξαβνχλαο – Πιαηακψλα – 

Εαξθαδηάο – Αγ. Κνζκά», πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ 

Ν.4412/2016. 

11. Πεξί έγθξηζεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη φξσλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν «Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ» 

12. Έγθξηζε ηαθηνπνίεζεο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε εθθαζαξηζκέλεο δαπάλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

 

Παξαθαιείζζε ηελ 22 Ιοσνίοσ 2020 θαη απφ ψξα 11:00 έσο 12:00 λα ελεκεξψζεηε 

ειεθηξνληθά ην Γξαθείν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην e-mail: 

miskakiartemis@0937.syzefxis.gov.gr ή ηειεθσληθά (2591350115) γηα ηε ζέζε ζαο επί 

ησλ ζεκάησλ, ςεθίδνληαο: «ΤΠΔΡ» ή «ΚΑΣΑ» ή «ΑΠΟΥΖ» ή ΛΔΤΚΟ» 

 

Οη απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ, ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζηελ πξψηε κεηά ηε ιήςε απνθάζεσλ δηα δψζεο, ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. 

 

 

Με Σιμή  

      Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής   

 

 

         ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΑΒΒΑ 
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