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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Χρυσούπολη  15-1-2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 536 
 

ΠΡΟΣ:  
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Νέστου 
 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με την με αριθ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. : « Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού» στις 21 του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος 

Πέμπτη και ώρα 11:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για να 

συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Πρόταση 1ης αναμόρφωσης - τροποποίησης  προϋπολογισμού  οικονομικού 

έτους 2021 και Ψήφιση ΠΟΕ  Έτους 2020 

2. Εισήγηση της έκθεσης εσόδων –εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 

3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων 

συμβάσεων έτους 2021 

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

σύναψης Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2021 

5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής και διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων έργων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, έτους 2021. 

6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

προμηθειών, έτους 2021. 

7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2021. 

8. Ανάθεση σε Δικηγόρο, για την κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 

ΠΑΜΘ/ΔΠΧΣ/167502/5300/15-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Καβάλας, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας 

9. Ανάθεση σε Δικηγόρο, για την κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 



1η  

2061/15-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας, ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

10. Ανάθεση σε Δικηγόρο, για την παράσταση της ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Καβάλας και αντίκρουση της με αριθμ.κατάθ.67/2020 αγωγής 

11. Ανάθεση σε Δικηγόρο, για την παράσταση της ενώπιον του τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 

12. Έγκριση της αριθ. 72/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 

οικονομικού έτους 2019 Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Δήμου Νέστου» 

13. Έγκριση της αριθ. 73/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης – τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020» 

14. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του 

διαγωνισμού «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του Δήμου Νέστου στο έργο 

"BRIDGES OF TRADE (BRIDGES)"»  προϋπολογισμού 59.908,87 ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α. 

15. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης: «Προμήθεια και 

εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων», 

προϋπολογισμού 260.400,00 €  στον Άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική 

Αναζωογόνησης»  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος  «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου. 

16. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII  «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και 

μέσων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέστου», συνολικού προϋπολογισμού 

125.240,00 €. 

17. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού της 

Μελέτης  αρ. 5049/14-1-2021. με τίτλο: «Προμήθεια Συνοδευτικού Εξοπλισμού 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου ΝΕΣΤΟΥ  Ενός (1) καλαθοφόρου 

οχήματος με ύψος εργασίας περίπου 30 m». 

18. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο :"ΣΧΕΔΙΟ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ", στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», 

στον άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020» του 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας» 

 

 
Με Τιμή  

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

  

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 


