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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Χρυσούπολη  19-2-2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                    Αριθμ. Πρωτ.  2367 
 

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  25 του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος 

Πέμπτη και ώρα 11:30 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για να 

συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Πρόταση 3ης αναμόρφωσης - τροποποίησης  προϋπολογισμού  οικονομικού 

έτους 2021  

2. Έγκριση σύναψης υπηρεσιών πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ (διατραπεζικών εισπράξεων 

– πάγιων εντολών, dias direct debit/dias credit transfer) με την ανώνυμη 

τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και 

παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

3. Έγκριση Κατανομής ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών σχολείων – Α' Κατανομή έτους 2021 

4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου έτους 2021 σε εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν.4745/2020. 

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια καφέ, αναψυκτικών και συναφών 

προϊόντων. 

6. Έγκριση της με αριθ. 6/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί «Έγκριση 

αιτήματος εξόφλησης οφειλών παρελθόντων ετών από τον Δήμο Νέστου» 

7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νέστου, ΕΛΓΟ 

«ΔΗΜΗΤΡΑ», ΔΕΥΑ Νέστου, Αναπτυξιακή Δήμου Νέστου & Αγροτικός Σύλλογος 

Δήμου Νέστου,  για την αξιοποίηση της  Γεωθερμίας και της διαχρονικής 

παρακολούθησης της λειτουργίας πάρκου εφαρμογών γεωθερμίας στον αγροτικό 

τομέα». 

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νέστου, 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΕΥΑ Νέστου, Αναπτυξιακή Δήμου Νέστου & 
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Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Νέστου,  για την δημιουργία Πρότυπου Κέντρου 

Γεωργικών Εφαρμογών με χρήση Γεωθερμίας. 

9. Ακύρωση της με αριθ. 250/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη 

νέας περί έγκρισης νέων τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνιστικής 

διαδικασίας για  την ανάδειξη αναδόχου της με αριθ. 5005/2019 μελέτης με 

τίτλο: «Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο 

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ) Χρυσούπολης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ», Πρόσκληση IV «Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των 

Δήμων». 

10. Ανάθεση σε Δικηγόρο Καβάλας, ( Α.Μ. 516), για την κατάθεση αίτησης 

ακύρωσης (άρθ. 47 Ν.3900/2010 ΦΕΚ (213/Α’/2010 )ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτων για ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ  

12. Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτων για ΕΦΟΡΙΑ 

13. Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτων για ΙΚΑ 

14. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνιστικής διαδικασίας για την 

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου 

15. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας ΑΜΘ και Δήμου 

Νέστου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης “Αντώνης Τρίτσης”  στην Α.Τ. 06. 

16. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32.2, παρ. β΄, περίπτωση γγ) του 

Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Αγορά 

λογισμικού για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέστου». 

 

 
Με Τιμή  

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

  

 

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 


