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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   Υρσζούπολη 4-6-2021 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ                                                    Αριθμ. Πρωη.  7203 

 

ΠΡΟ:  
Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

Σαο θαινύκε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 

ΓΙΓΑΓ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο ηοσ  ΤΠ.Δ. : « Μέηρα και 

ρσθμίζεις ζηο πλαίζιο ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διαζποράς ηοσ 

κορωνοϊού» ζηηο  8 ηνπ κελόο  Ιοσνίοσ  ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σρίηη 

θαη ώξα 11:00 ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί με ηηλεδιάζκεψη, γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη 

ιάβνπκε απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Πξόηαζε 10εο αλακόξθσζεο – ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2021 

2. Έγθξηζε αλαλέσζεο ζύκβαζεο κίζζσζεο θηηξίνπ ζηέγαζεο Ππξνζβεζηηθήο 
Υπεξεζίαο ζηελ Φξπζνύπνιε 

3. Έγθξηζε δηαγξαθήο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ηεο ΩΜΔΓΑ ΑΒΔΔ 

4. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ πνπ ζα 
ζηεγάζεη ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηεο Γ.Ο.Υ Θαβάιαο, Η.Θ.Α. Θαβάιαο, ηνπ 
ΘΔΠ Γήκνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ Πεηξνπεγήο. 

5. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ηνπ Γεκόζηνπ Αλνηθηνύ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
‹‹Πξνκήζεηα Θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη θαιαζηώλ›› γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ›› 
(Αξ. Μειέηεο 5018/2021) 

6. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ηνπ Γεκόζηνπ Αλνηθηνύ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
‹‹Πξνκήζεηα ηζηώλ θσηηζκνύ – θσηηζηηθώλ γηα ηνλ θσηηζκό πεδνδξνκίσλ›› (Αξ. 
Μειέηεο 5015/2021)  

7. Αλάζεζε ζε Γηθεγόξν γηα ηελ παξάζηαζή ηνπ Δλώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 

8. Αλάζεζε ζε Γηθεγόξν Αζελώλ γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ Δλώπηνλ ηνπ Πνηληθνύ 
Τκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ  

9. Έγθξηζε ρνξήγεζεο 1εο παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: ‹‹Έξγα νδνπνηίαο Γ.Δ. Οξεηλνύ 
(αζθαιηνζηξώζεηο, ηζηκεληνζηξώζεηο θ.ιπ.)›› 

10. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Η απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ, έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ 
ζπκκεηνρήο & αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 
Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ (Α/Α ΔΣΖΓΖΣ 112994) γηα ηελ πξνκήζεηα 
κε ηίηιν: ‹‹Πξνκήζεηα Σπλνδεπηηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 
ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ (Θαιαζνθόξν όρεκα κε ύςνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 28m)›› 
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11. Αλάθιεζε ηεο κε αξηζ. 85/2021 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 
Νέζηνπ γηα ην έξγν: ‹‹Θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό Θέληξν (Γ.Α.Θ.) Φξπζνύπνιεο›› Γήκνπ 
Νέζηνπ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηε κε αξηζ. 951/2021 απόθαζε ηνπ 1νπ θιηκαθίνπ 
ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 
367 παξ. 3 ηνπ Ν.4412/16››.  

12. «Απνδνρή ηεο κε αξζκ. 213.2.2/2021 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ 
ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππόγεησλ 
ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ» θαη πνζό έληαμεο 
177.975,00€ κε ην έξγν: «Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε πεδνδξνκίσλ 
ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ, κε πξόλνηα θαη γηα εκπνδηδόκελα άηνκα, ιακβάλνληαο ππόςε 
ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ» θαη πνζό έληαμεο ην ίδην θαζώο θαη 
έγθξηζε Τεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ ελ ιόγσ πξάμεο . 

13. Έγθξηζε δηάιπζεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε ηνηρείνπ 
πεξίθξαμεο ζηνλ ρώξν ηνπ θνηκεηεξίνπ & αληηζηήξημε πξαλώλ δξόκνπ ζηελ Τ.Θ. 
Πέξλεο». 

14. Έγθξηζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 
ηνηρίνπ πεξίθξαμεο ζηνλ ρώξν ηνπ θνηκεηεξίνπ & αληηζηήξημε πξαλώλ δξόκνπ 
ζηελ Τ.Θ. Πέξλεο». 

15. Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «Άξζε επηπηώζεσλ πιεκκπξηθνύ θαηλνκέλνπ ζηηο Τ.Θ. Γξαβνύλαο – 
Πιαηακώλα – Εαξθαδηάο – Αγ. Θνζκά». 

16. Έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξσηνθόιινπ Θαλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ 
(Π.Θ.Τ.Μ.Ν.Δ.) θαη ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «Έξγα νδνπνηΐαο Γ.Δ. Οξεηλνύ (αζθαιηνζηξώζεηο, 
ηζηκεληνζηξώζεηο θ.ιπ.)» 

17. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ I απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ, Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ 
ζπκκεηνρήο / ηερληθή πξνζθνξά,  ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο Αλνηρηνύ 
Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ (Α/Α ΔΣΖΓΖΣ 122034) γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 
«Αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ Ννκνύ Θαβάιαο» ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 221.904,20€ (ζπκπ. ΦΠΑ 24%). 

18. Σπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ 
Σρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (ΣΦΖΟ)  ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ 

 

Με Σιμή  

     Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής  

 

 

ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΑΒΒΑ 
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