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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της  οικονομικής 
επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). 

 
     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της 

οικονομικής  επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα,  την  3η  
Οκτωβρίου  έτους 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ.  για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87).   

 
 
 
   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

 
 
 
 

 
 ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΓΚΕΤΣΙΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Νεστόριο  28/09/2017 
Αριθ.  Πρωτ.: 4682 
 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Επικύρωση των υπ’ αριθμ.  16/22-08-2017 , 17/15-09-2017 

και 18/28-09-2017 πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής .  
2. Διάθεση  -  Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου και ψηφισμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 . 

3. Διάθεση – Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης 
δημοσίευσης του κληροδοτήματος << Βασιλικής  Μπεκιάρη – 

Βεκρή >>  . 
4. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της επιτροπής  του ανοιχτού 

διαγωνισμού , την ανάδειξη του Οριστικού μειοδότη και την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της  Προμήθειας Καυσίμων 
Δήμου Νεστορίου και των Νομικών Προσώπων . 

5. Επικύρωση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή του Οριστικού Αναδόχου του έργου  
<<Αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας δικτύου απορροής 

ομβρίων Δήμου Νεστορίου >>  προϋπολογισμού 47.199,99 €. 
6. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας εκμίσθωσης των 

δημοτικών εκτάσεων  (σχολικών αγρών ) αγροκτημάτων 

Χιονάτου – Αγίας Άννας – Κρανοχωρίου  του Δήμου Νεστορίου. 
7.  Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας εκμίσθωσης του 

δημοτικού ακινήτου (καφενείου) του  Πευκοφύτου με το 
διακριτικό τίτλο  << Παραδοσιακό Καφενείο >>   ΄΄Το  
Αρχονταρίκη΄΄  . 

8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου <<  Αποκατάσταση 
βλαβών δικτύων ύδρευσης – Αποχέτευσης στην Τ.Κ. 

Νεστορίου    προϋπολογισμού 5.743,00 € >> . 
9. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου << Αποκατάσταση 

βλαβών δικτύων ύδρευσης – Αποχέτευσης στις Τ.Κ. 

Επταχωρίου – Χρυσής   προϋπολογισμού 7.200,00 € >> . 
10. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου << Αποκατάσταση 

βλαβών δικτύων ύδρευσης – Αποχέτευσης στην Τ.Κ. 

Διποταμίας  προϋπολογισμού 7.200,00 € >> . 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


