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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Χρυσούπολη 26-07-2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                    Αριθμ. Πρωτ.  9582 

 
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 30 του μηνός  Ιουλίου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος 

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

συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Πρόταση 14ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021. 

2. Εισηγητική Έκθεση Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού  

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση του δικτύου Η/Φ (ΦΟΠ) για την 
τοποθέτηση δύο (2) νέων στύλων στην περιοχή της Ποντιάδος εντός της Τ.Κ. 
Χρυσούπολης 

4. Έγκριση της με αριθ. 30/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία με θέμα: ‹‹5η 
Αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΕΥνεστία Δήμου 
Νέστου οικονομικού έτους 2021  

5. Έγκριση νομιμοποίησης γενομένης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 2673/9481/22-07-
2021 απόφασης Δημάρχου) για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 

6. Ανάθεση σε Δικηγόρο Καβάλας, προς αντίκρουση της με αριθμ. 
κατάθ.180/15/04/2021 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ξάνθης  

7. Περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με οδηγό λεωφορείου, ο οποίος 
ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου 

8. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αριθμό 5029/2021 
μελέτης για την ‹‹Προμήθεια υλικών για την αισθητική και λειτουργική 
αναβάθμιση πεζοδρομίων του Δήμου Νέστου››(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ), συνολικού 
προϋπολογισμού 210.000,00€ πλέον ΦΠΑ   

9. Έγκριση Πρακτικού ανάδειξης  οριστικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για 
την: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Νέστου, το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Πράσινο Ταμείο. 

10. Έγκριση του πρακτικού ΙI (Β) της επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή 
ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 2.450.000,00€ με ΦΠΑ.  

11. Τροποποίηση της με αριθ. 121/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Νέστου που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και της ΔΕΥΑ Δήμου Νέστου. 

 

 

Με Τιμή 

             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 

     ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 


