
   1 

 

 

 

                
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Υρσζούπολη  13-01-2023 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ                   Αριθμ. Πρωη.  708 
ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ                                                     

 
 
ΠΡΟ:  
Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ Νέζηνπ 
 

 
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  
 
αο θαινχκε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οικονομικής Δπιηροπής, ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Νέζηνπ, ηελ 17η ηνπ κελφο 

Ιανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σρίηη θαη ψξα 13:00, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ηο άρθρο 

40 ηοσ Ν.4735 /2020 (ΦΔΚ’197/12-10-2020), ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3852/2010 ην 

νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ηο άρθρο 77 ηοσ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ Α’ 133/2018), 

γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ησλ παξαθάησ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Πξφηαζε 1εο αλακφξθσζεο – ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Νέζηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023 

2. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο  πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαθέ, αλαςπθηηθψλ θαη 

ζπλαθψλ πξντφλησλ 

3. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο  πίζησζεο γηα ηελ δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο εκεξίδαο κε 

ζέκα: Ν.4940/2022 "χζηεκα ηνρνζεζίαο , Αμηνιφγεζεο – Αληακνηβήο & Δληαίν 

Πιαίζην Γεμηνηήησλ" Η Νέα Τ.Α. ΓΑΠΓΔΠ/Φ.5/23/νηθ.18708/2022 ΦΔΚ.6176/Β/5-

12-2022 & ε ηζρχο ηεο απφ 01/01/2023. 

4. Αλάζεζε ζε δηθεγφξν γηα παξνρή γλσκνδφηεζεο αλαθνξηθά κε απφθαζε ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ, γηα ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 

5. Αλάζεζε ζε Γηθεγφξν Αζελψλ γηα αληίθξνπζε αίηεζεο αλαηξέζεσο πνπ άζθεζε ε 

Δ.Δ. «ΥΡΤΑΦΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (θαη δ.η. «ΓΑΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ») θαηά ησλ 1. ΓΗΜΟΤ 

ΝΔΣΟΤ, 2. ΤΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ θαη ελαληίνλ ηεο ππ’ αξηζκ. 125/2021 ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο). 

6. Έγθξηζε ηεο κε αξηζ. 61/2022 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ 

ΔΤλεζηία κε ζέκα: «11ε Αλακφξθσζε ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022» 

7. Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο (αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο) ζην Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία», κε ηίηιν «Φεθηαθφο 

Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ΟΣΑ» θαη ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Σηκψλ 
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8. Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ ΙII ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη 

αλάδεημεο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο εθπφλεζεο ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν: «Σνπηθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Σ.Π..) Γήκνπ Νέζηνπ»  

 

 

Με Σιμή 

                Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής 

 

 

 

          ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΑΒΒΑ 
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