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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 30η
Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
23/2018 πρακτικού συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής .
2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού εσόδων –
εξόδων έτους 2018.
3. Επικύρωση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής με το σύστημα της
ανοικτής διαδικασίας
μέσω
του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την
επιλογή του προσωρινού αναδόχου του έργου << ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΪΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΡΕΝΩΝ
(Β΄ΦΑΣΗ
)
>>
προϋπολογισμού 27.769,27 € .
4. Αποδεσμεύσεις
πιστώσεων
του
εγκεκριμένου
και
Ψηφισμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 .
5. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων Δικαστικής Εντολής του Δήμου
Νεστορίου στις υπ’ αριθμ. 45/2018 και 49/2018 Αποφάσεις του
Ειρηνοδικείου Καστοριάς .
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την προμήθειαq «Προμήθεια
τετρακίνητου αγροτικού οχήματος - pick up της πράξηςGREENPOINT MOB» με κωδικό δαπάνης ΚΑ.30.7135.03
προϋπολογισμού 35.000,00€ με συνοπτικό διαγωνισμό και
ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού.
7. Έγκριση
όρων
δημοπράτησης
για
την
προμήθειαq
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘Η ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)» με κωδικό
δαπάνης ΚΑ.30.7131.03 προϋπολογισμού 51.100,00€ με
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και ορισμός της επιτροπής
διαγωνισμού.
8. Έγκριση
όρων
δημοπράτησης
για
την
προμήθειαq
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘Η ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ)»
με
κωδικό
δαπάνης
ΚΑ.30.7131.04
προϋπολογισμού 86.800,00€ με ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό και ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού.
9. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο , του Δήμου Νεστορίου ,
με σκοπό την εκπροσώπηση του Δήμου Νεστορίου ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας .

