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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  17η  
Δεκεμβρίου  έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.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) 

 
 
 
 

 
 Γκοσλιόπουλος  Χρήστος 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Νεστόριο  12/12/2019 
Αριθ.  Πρωτ.: 5342 
 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ.  18/2019 Πρακτικού συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής . 

2. Αποδοχή πίστωσης 150.000,00 € από το ΥΠ. ΕΣ. – πρόγραμμα  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  για την προμήθεια απορριμματοφόρου και 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου 

Νεστορίου .   
3. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού εσόδων – εξόδων 

έτους 2019. 

4. Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  διαγωνισμού με 
σύστημα της ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού   για 
την επιλογή του Προσωρινού αναδόχου της  Μελέτης :  << 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ >>  προϋπολογισμού 46.892,66 € (πλέον 

Φ.Π.Α. 24%) . 
5. Επικύρωση ή μη του  3ου  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  Οριστικού  αναδόχου της  Προμήθειας : 

<< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ >> 
με κωδικό δαπάνης ΚΑ 64.7135.01 προϋπολογισμού 

202.999,99 € με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
6. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας εκμίσθωσης των 

δημοτικών εκτάσεων αγροκτήματος  Νεστορίου της Δ.Ε.  

Νεστορίου  του  Δήμου Νεστορίου . 
7. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την προμήθεια : <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ , ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) >> με κωδικό δαπάνης ΚΑ 30.7131.05 

προϋπολογισμού 32.348,00 € με ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού . 

8. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο , του Δήμου Νεστορίου ,  
με σκοπό τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας δημοτικών ακινήτων Δήμου 
Νεστορίου στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο , εισήγηση για την 

τακτοποίηση προβλημάτων σε θέματα δημοτικών ιδιοκτησιών με 
αφορμή την υποβολή δηλώσεων εθνικού κτηματολογίου .     

9. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο , του Δήμου Νεστορίου ,  

με σκοπό την Παράσταση στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης για 
την αγωγή των υπαλλήλων του Δήμου Νεστορίου .  

 


