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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   Υρσζούπολη  23-10-2020 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 
ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ                                                    Αριθμ. Πρωη. 12045 
 
 

ΠΡΟ:  
Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 
ηνπ Δήκνπ 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 (ΦΕΚ 55/η.Α/2020) θαη ην άξζξν 43 παξ. 1 ηεο κε αξηζ. 

75/30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/η.Α/2020) ζηηο  29 ηνπ κελφο Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2020 

εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέμπηη  θαη ψξα 12:00, ε νπνία ιφγσ ησλ θαηεπεηγφλησλ 

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

πξαγκαηνπνηεζεί  δια περιθοράς, γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη ιάβνπκε απνθάζεηο ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

 

1. Πξφηαζε 15εο αλακφξθσζεο - ηξνπνπνίεζεο  πξνυπνινγηζκνχ  νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020 

2. Εηζεγεηηθή έθζεζε Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2020 πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

3. Έγθξηζε πξφζιεςεο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4735/2020  

4. Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Δήκνπ Νέζηνπ ζην Πξφγξακκα Κνηλεηηθφηεηαο έηνπο 

2020  

5. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκ.139/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο πεξη « ‘Εγθξηζε ζχλαςεο ηεηξακήλσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19» 

6. Πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο άξδεπζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 

7. Πεξί θαζνξηζκνχ χςνπο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ Π/Τ 

2021 

8. Πεξί θαζνξηζκνχ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2021 
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9. Πεξί αλάθιεζε ηεο κε αξηζ.123/2015 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο «πεξί 

δηθαηψκαηνο βνζθήο» 

10. Πεξί θαζνξηζκνχ ηέινπο παξεπηδεκνχλησλ γηα ην έηνο 2021 

11. Πεξί θαζνξηζκνχ ηέινπο ρξήζεο εηδηθήο αίζνπζαο γηα ηελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ 

12. Πεξί θαζνξηζκνχ δηθαησκάησλ ρξήζεο ησλ Δεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ» 

13. Πεξί θαζνξηζκνχ ηέινπο επί παξνρήο λεξνχ ζε επηρεηξήζεηο ιαηνκηθψλ 

πξντφλησλ» 

14. Πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ρξήζεο εδάθνπο θαη 

ππεδάθνπο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2021 

15. Πεξί θαζνξηζκνχ εκεξήζηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πσιεηψλ ιατθήο αγνξάο 

Παξαθαιείζζε ηελ 29 Οκηώβριοσ 2020 θαη απφ ψξα 12:00 έσο 13:00 λα ελεκεξψζεηε 

ειεθηξνληθά ην Γξαθείν Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην e-mail: 

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

ησλ ζεκάησλ, ςεθίδνληαο: «ΤΠΕΡ» ή «ΚΑΣΑ» ή «ΑΠΟΥΗ» ή ΛΕΤΚΟ» 

 

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

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

 

 

 

Με Σιμή  

      Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής   

 

 

         ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΑΒΒΑ 
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