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ΣΤΙΣ   26/0  3  /2018.

ΘΕΜΑ Α/Α
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1o:  Πρώτη  φάση  της  Υπηρεσίας
σύνταξης  «master  plan», των
στρατοπέδων  «ΣΟΛΩΜΟΥ»  και
«ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ».

117/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Εγκρίθηκε το θέμα.

2ο:  Έγκριση  χρήσης  χώρου  του
Ναυτικού  Μουσείου  Δήμου  Πρέβεζας
από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού
Κόλπου  -  Λευκάδας  για  τη  φιλοξενία
Κέντρου  Πληροφόρησης  Κοινού   του
Φορέα.

118/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

3ο:  Διόρθωση  –  συμπλήρωση  του
ψηφίσματος  της  αριθμ.  44/2018
Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  επί
αιτήματος  του  Συλλόγου  Συζύγων
Θανόντων  για  τις  συντάξεις  χηρείας
λόγω θανάτου.

119/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το κάτωθι ψήφισμα:

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο
Πρέβεζας,  εκδίδει  το
παρακάτω ψήφισμα:

-Οι  αρνητικές  εκπλήξεις
από  την  εφαρμογή  του
νέου  πλαισίου  για  την
μεταρρύθμιση  του
ασφαλιστικού  και
συνταξιοδοτικού
συστήματος,
αναδεικνύονται
καθημερινά  και  είναι
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οδυνηρές  για  όλους  τους
ασφαλισμένους  και
ιδιαίτερα  για  τις
ευαίσθητες  κοινωνικές
ομάδες.

-Η  κατάθεση,  πριν  δύο
περίπου  μήνες,  νέου
σχεδίου  νόμου  με
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και  ασφαλιστικές
διατάξεις,  για  την
ενίσχυση  της  προστασίας
των  εργαζομένων  και  τα
δικαιώματα  των  ατόμων
με αναπηρία,  αποδεικνύει
την  αναγκαιότητα  για
περαιτέρω  διορθωτικές
κινήσεις  από  την
Κυβέρνηση,  με  στόχο  την
άρση  υπαρκτών  αδικιών
και  την  αντιμετώπισης
των  δυσμενών
επιπτώσεων  στην
απασχόληση,  τους
εργαζόμενους,  τους
συνταξιούχους,  τις
επιχειρήσεις.

-Με το άρθρο 12 «Σύνταξη
λόγω  θανάτου»  του
Ν.4378/2016  θεσπίζονται
άδικα  ποσοστά
αναπλήρωσης  για  τον
υπολογισμό της σύνταξης
και  άδικα  ηλικιακά
κριτήρια  για  την
χορήγησή της, τα οποία οι
δικαιούχοι  ούτε  στους
χειρότερους εφιάλτες τους
δεν  μπορούσαν  να
φανταστούν. 

-Ειδικότερα,  η  χορήγηση
στον επιζώντα σύζυγο του



50%  της  σύνταξης  του
εκλιπόντα και όχι του 70%
που ίσχυε μέχρι πρότινος,
η  κατάργηση  μεταφοράς
της προσωπικής διαφοράς
και  η  θέσπιση  άδικων
ηλικιακών  κριτηρίων,
οδηγούν  σε  μεγάλες
μειώσεις  των  συντάξεων
και  σε  απόγνωση  τους
δικαιούχους και τα παιδιά
τους,  αφού  στην  πιο
δύσκολη στιγμή της  ζωής
τους,  οι  πενιχρές
συντάξεις του νέου νόμου,
δεν μπορούν να καλύψουν
στοιχειωδώς  ούτε  τις
βασικές  ανάγκες
επιβίωσης.

-  Και  μάλιστα  όταν
κάποιος  έχει  καλύψει
(  είτε  ο  σύζυγος  είτε   η
σύζυγος  )  τα
συνταξιοδοτικά  χρόνια  ,
τότε  το  έτερον  μέλος  (  ο
σύζυγος  ή  η  σύζυγος)  να
δικαιούται  να  πάρει  όλη
την σύνταξη, όταν φτάσει
στην ηλικία της σύνταξης.
Ειδικά  όταν  υπάρχει
γάμος άνω των είκοσι (20)
ετών  και  η  ύπαρξη
τέκνων.  

-Για  όλους  τους
παραπάνω  λόγους  το
Δημοτικό  Συμβούλιο
Πρέβεζας  θεωρεί
αναγκαία  την
επανεξέταση  από  την
κυβέρνηση των ρυθμίσεων
του  νόμου  που  είναι
άδικες  για  την  κοινωνία
και ιδιαίτερα εκείνων που



επιτείνουν  τα
προβλήματα  σε
ευαίσθητες  κοινωνικές
ομάδες,  όπως  είναι  το
άρθρο  12  του  Ν.4384/2016
για  τις  συντάξεις  λόγω
θανάτου,  το  οποίο πρέπει
να  τροποποιηθεί  το
συντομότερο. 

4ο: Τροποποίηση  Τεχνικού
Προγράμματος  και  ετήσιου
προγράμματος δράσης έτους 2018.

120/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

5ο: Τροποποίηση  Ετήσιου
Προγράμματος  Δράσης  Δήμου
Πρέβεζας έτους 2018.

 121/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

6ο: Τροποποίηση  του  ρυμοτομικού
σχεδίου  στο  ΟΤ:Γ399  της  περιοχής
Υδραγωγείου  της  επέκτασης  σχεδίου
πόλης  Πρέβεζας  ,  σύμφωνα  με  την
αριθμ. 53/2017 Απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.

 122/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
η αναβολή του θέματος.

7ο:  Έγκριση  της  αριθμ.  3/2018
απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά
με  τον  Κανονισμό  Διαχείρισης  και
Λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ.

 123/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

8ο: Έγκριση  της  αριθμ.  30/2018
απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά
με  το  τιμολόγιο  τελών  και
παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ ,
για το έτος 2018.  

 124/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

9ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας
και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την
«Προμήθεια  αντλητικού  και  υλικών
εξοπλισμού  γεώτρησης  για  την
εξυπηρέτηση Κτηνοτροφικών  μονάδων
Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας».

 125/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

10ο:  Έγκριση μετατόπισης δρόμου στην
Τοπική  Κοινότητα  Ωρωπού,  Δημοτική
Ενότητα Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

 126/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

11ο: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού
Δήμου Πρέβεζας , οικ. Έτους 2018.

127/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

12ο: Επιστροφή  αδιάθετου  ποσού  του
προγράμματος :«Βοήθεια στο Σπίτι».

128/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.



13ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων
–  Εξόδων  της  Δημοτικής  Επιχείρησης
Επικοινωνίας  και  Ενημέρωσης
Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

129/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

14ο  Έγκριση  Ετήσιας  Έκθεσης
Πεπραγμένων  2017  Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής    Δήμου Πρέβεζας  ,
σύμφωνα  με  την  αριθμ.  1/2018
Απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας
Ζωής.

130/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

15ο: Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων
για  τη  διεξαγωγή  ηλεκτρονικών
κληρώσεων  μελών  επιτροπών
διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων  έργων,  μελετών  και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών  (Μη.Μ.Ε.Δ.)
για το έτος 2018.

131/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

16ο:  Προσκύρωση  εδαφικού  τμήματος
από την ιδιοκτησία με Κ.Α.:030804 εντός
του  Ρ/Σ  Αγίας  Ειρήνης  της  επέκτασης
σχεδίου πόλεως Πρέβεζας. 

132/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

17ο:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του
Δήμου  Πρέβεζας  για  την  υποβολή
προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,
Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»
στο  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  10
«Εφαρμογή  Στρατηγικών  Επίτευξης
Χαμηλών  Εκπομπών  Διοξειδίου  του
Άνθρακα  με  έμφαση  στις  αστικές
περιοχές.»   με  Κωδικό  Πρόσκλησης:
10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2451.

133/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

18ο:  Έγκριση  διενέργειας  της
<<Προμήθειας  καυσίμων  κίνησης  /
θέρμανσης  και  λιπαντικών  για   τις
ανάγκες  του  Δήμου  και  των  Νομικών
Προσώπων ετών 2018-2020.

134/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

19ο:  Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας
«Μεταφορά  των  ανακυκλώσιμων
δημοτικών  αποβλήτων  συσκευασίας
του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019».

135/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

20ο:  Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας
με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας –

136/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.



Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών
Οικοπέδων,  Ακάλυπτων  Χώρων  Και
Κλάδεμα  Επικίνδυνων  Δένδρων  Δ.Ε.
Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2018)» .
21ο:  Έγκριση  εκτέλεσης της υπηρεσίας
με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας –
Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών
Οικοπέδων,  Ακάλυπτων  Χώρων  Και
Κλάδεμα   Επικίνδυνων   Δένδρων  Δ.Ε.
Λούρου  &  Δ.Ε.  Ζαλόγγου   (Πολ.
Προστασία 2018) ». 

137/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

22ο:  Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας:
«  Φροντίδα  και  καθαριότητα  των
αδέσποτων  ζώων  του  Δημοτικού
Κυνοκομείου».

138/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

23ο:  Έγκριση προμηθειών εποπτικού –
εκπαιδευτικού υλικού   και παιχνιδιών
αύλειου  χώρου    για  τους  Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας .

139/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

24ο:  Έγκριση   δαπάνης   για  την
ανατύπωση  του    τουριστικού
φυλλαδίου  του  Δήμου  Πρέβεζας”,με
τίτλο  “  ΠΡΕΒΕΖΑ κάθε μέρα μιά νέα
εμπειρία”}σύμφωνα  με  την  9/2017
απόφαση  της  Επιτροπής  Τουριστικής
Προβολής  και   Ανάπτυξης  του  Δήμου
Πρέβεζας.

140/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

25ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής
υπηρεσίας  “  Παροχή  υπηρεσιών
Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς
Δήμου  Πρέβεζας”  για  τον  μήνα
Φεβρουάριο έτους 2018 .

141/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

26ο: Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής
Υπηρεσίας  :  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ
ΒΑΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

142/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

27ο:  Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής
Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

143/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

28ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 144/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :



υπηρεσίας:  {  Φιλοξενία  ομιλητών  της
εκδήλωσης  για  την  παρουσίαση  του
βιβλίου του κ.  Σπύρου Σουμαλεύρη με
τίτλο:  «Ευεργέτες  και  δωρητές  της
Πρέβεζας»},  που  πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018.

Εγκρίθηκε το θέμα.

29ο:  Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής
Υπηρεσίας  :  Μεταφορά
ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας  Δήμου  Πρέβεζας,  μηνός
Φεβρουαρίου 2018.

145/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

30ο:  Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής
Υπηρεσίας  :  Μεταφόρτωση  και
μεταφορά  απορριμμάτων  Δήμου
Πρέβεζας  στο  ΧΥΤΑ  Καρβουναρίου
2017-18, περιόδου 01.02.2018 – 08.02.2018.

146/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

31ο:  Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής
Υπηρεσίας  :  Μεταφόρτωση  και
μεταφορά  απορριμμάτων  Δήμου
Πρέβεζας  στο  ΧΥΤΑ  Καρβουναρίου
2017-18, περιόδου 09.02.2018 - 28.02.2018 .

147/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

32ο:  Έγκριση  του  πρωτόκολλου
παραλαβής   υπηρεσιών  Τεχνικού
Ασφαλείας    εργαζομένων  του  Δήμου
Πρέβεζας. 

148/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

33ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής
υπηρεσίας:  «Ιατρική  παρακολούθηση
στα  μέλη  του  ΚΑΠΗ  του  Δήμου
Πρέβεζας»,  για  τον  μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
2018.

149/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

34ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής
υπηρεσίας:  «Ιατρική  παρακολούθηση
στα  μέλη  του  ΚΑΠΗ  του  Δήμου
Πρέβεζας»,για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
2018.

150/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

35ο: Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής
εκδήλωσης-Ημερίδας   για  την
παρουσίαση  του  συγγραφικού-
πεζογραφικού  έργου  του  Πρεβεζάνου
(καταγόμενου  από  Φιλιππιάδα
Πρέβεζας) Στέφανου Σταμάτη, έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ].

151/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

36ο:  Έγκριση  πραγματοποίησης
Τέλεσης  Μνημοσύνου  υπέρ  των

152/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.



Εκτελεσθέντων  από  τα  Γερμανικά
στρατεύματα κατοχής είκοσι οκτώ (28)
κατοίκων  στην Κρυοπηγή και έγκριση
δαπάνης.
37ο:  Έγκριση  2ης /2018  έκθεσης  της
αρμόδιας  επιτροπής  εγγραφών
-μεταγραφών     νηπίων  και  βρεφών
στους  Παιδικούς  Σταθμούς  Δήμου
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2017-2018.

153/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

38ο:  Εξέταση  αίτησης  για  μεταβίβαση
μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου
στη  θέση  “ΚΕΡΑΜΙΔΙΟ”,  Τ.Κ.  Μύτικα,
Δήμου Πρέβεζας.

154/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

39ο:  Εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης  γης
υπ΄ αριθ.  354 αγροτεμαχίου  στη θέση
«ΚΑΠΕΤΑΝ  ΔΗΜΟΥ»  Τ.Κ.  Μύτικα,
Δημoτικής  Ενότητας  Πρέβεζας,  Δήμου
Πρέβεζας. 

155/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

40ο:  Εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης
έκτασης,  στη  θέση  "Ζευγαρολίβαδο",
Τοπικής  Κοινότητας  Καναλίου,
Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου,  Δήμου
Πρέβεζας.

156/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

41ο:  Εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης
έκτασης,  στη  θέση  "Πόρος  Διαβάτη",
Τοπικής  Κοινότητας  Καναλίου,
Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου,  Δήμου
Πρέβεζας.

157/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

42ο:  Εκμίσθωση  καλλιεργήσιμων
εκτάσεων  στην   Τ.Κ.  Στεφάνης,
Δημοτικής  Ενότητας  Λούρου,  Δήμου
Πρέβεζας.

158/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

43ο:  Εκμίσθωση  του  υπ΄αριθ.  -1-
καταστήματος  οικισμού  Οργανισμού
Εργατικών  Κατοικιών  "ΠΡΕΒΕΖΑ  ΙΙ"
στην  περιοχή  Μαργαρώνας,  Δημ.Κοιν.
Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

159/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

44ο:   Έγκριση  διαγραφής  ποσών  από
χρηματικούς καταλόγους.

160/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

45ο:  Έγκριση  μετακίνησης  δημάρχου
για υπηρεσία εκτός έδρας.

161/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

46ο: Έγκριση μετακίνησης  Αιρετών για
να  συμμετέχουν  στην  ετήσια  Γενική
Συνέλευση  έτους  2018  του   Εδαφικού

162/2018 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.



Ομίλου  Συνεργασίας  "ΕΟΕΣ
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ"  ,   που  θα
πραγματοποιηθεί  στις  28/3/2018  στην
Αθήνα».
47ο:  Αντικατάσταση  μέλους  του
Διοικητικού  Συμβουλίου   ΝΠΔΔ
Σχολικής  Επιτροπής
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

163/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε
το θέμα.

                                                           

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                   ΚΟΣΜΑΣ  ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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