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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ OIKONOMIKHΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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

 
 

   Καλείστε να προσέλθετε στην  Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της 
οικονομικής  επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την  
22η Αυγούστου  έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ  για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022. 
 
 

 
 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

 
 

 
 

 
 Γκοσλιόπουλος  Χρήστος 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Νεστόριο    18/08/2022  
Αριθ.  Πρωτ.:  6230  
 
 
 
 
 
           ΠΡΟΣ  
 
1.Μέλη της Οικονομικής   
Επιτροπής 
   
 
 
 
 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 

1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 19/2022  Πρακτικού συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής . 

2. Έγκριση του  2ου  Πρακτικού  της  Επιτροπής της  2ης 
Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης, 
δια μέσου του ΕΣΗΔΗΣ, για την  επιλογή του Οριστικού αναδόχου 
της Προμήθειας << Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Νεστορίου 
και των Νομικών Προσώπων  >> για τις ομάδες Α΄ και Γ΄ . 

3. Έγκριση του  2ου πρακτικού δημοπρασίας/ ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, της 

Επιτροπής με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 467.999,99 € . 

4. Έγκριση του  2ου πρακτικού δημοπρασίας/ ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, της 

Επιτροπής με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού 197.000,00 € . 

5.  Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας/ ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, της 

Επιτροπής με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» 

προϋπολογισμού 98.500,00 € . 

6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης με το σύστημα της ανοικτής 

διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου του 

έργου << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ >> προϋπολογισμού 496.969,56 €  και 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης 

των προσφορών. 

7. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: << Εκπόνηση 

Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Ζούζουλης για 

την δεκαετία 2026-2035>> . 

8. Αποδοχή πιστώσεων  - Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης 
προϋπ/σμού - Ο.Π.Δ. εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2022  . 

 

 
 

 
 
 

 

 



   

 

 
 

 

 


