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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Χρυσούπολη 14-04-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 4924 

 
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 ΚΥΑ Δ1α / ΓΠ 

.οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β’), στις 20 του μηνός 

Απριλίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη  και ώρα 11:00, η οποία 

λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του 

Κορωναιού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε και 

λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
1. Πρόταση 6ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου 

οικονομικού έτους 2022 

2. Εισηγητική έκθεση Α’ τρίμηνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού  

3. Περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με ιδιοκτήτη ποιμνιοστασίου, ο οποίος 
ζημιώθηκε από αδέσποτους σκύλους,(αριθ.4649/07-4-2022 αίτησης δημότη) 

4. Έγκριση νομιμοποίησης γενομένης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 4823/1571/12-04-2022 
απόφαση Δημάρχου) 

5. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή νομικής γνωμοδότησης για την εκτέλεση της με 
αριθμό Α43/2021 του διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 

6. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή νομικής γνωμοδότησης για την εκτέλεση της με 
αριθμό Α21/2021 του διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την μετατόπιση-μεταφορά του εναέριου Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την γωνία των οδών Καραμανλή και Βεργίνας 
στη δεξιά πλευρά της οδού Βεργίνας 

8. Έγκριση της με αριθ. 15/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας 
Εκπαίδευσης περί «Υποβολή αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης ποσού 2.000€ από 
τον Δήμο Νέστου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης μαθητών που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» 

9. Έγκριση της με αριθ. 16/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας 
Εκπαίδευσης περί «Υποβολή αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης ποσού 1.500€ από 
τον Δήμο Νέστου για κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων» 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1895901-04-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-154702-04-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1895901-04-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-154702-04-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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10. Έγκριση Πρακτικού και Ανάδειξη οριστικού Αναδόχου για το Τμήμα 3. Υλικά 
Φωτισμού πεζοδρομίων του Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών για την αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του Δήμου Νέστου, µε πρόνοια και για 
εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού» 

11. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας Κινητών Πραγμάτων 
(Σίδερα) που βρίσκονται έναντι Γηπέδου 

12. Έκκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της μελέτης για την 
προμήθεια υλικών για την διευθέτηση χώρου Κοιμητηρίων του Δήμου Νέστου 
προϋπολογισμού 40.322,58 € (πλέον ΦΠΑ) 

13. Έγκριση πρακτικών δικαιούχων του κοινωνικού προγράμματος διανομής ειδών 
διαβίωσης  

14. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης των εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χρυσούπολης» 

15. Έγκριση πρακτικού ΙΙ, ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – 
κατακύρωση οριστικού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φρεατίων 
επίσκεψης – καθαρισμού δικτύου ομβρίων Κοινότητας Χρυσούπολης» 

16. Έγκριση πρακτικού ΙV– Ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: 
«Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νέστου» με 
αριθ. πρωτ.: 635/13.01.2022 της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία στις 
24-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ. και με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 153950. 

 

 

Με Τιμή 

                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

       ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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