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ΘΕΜΑ Α/Α
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Π.Η.Δ: Έγκριση  συζήτησης θεμάτων
ως προ ημερήσιας διάταξης.

282/2020 A) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ :
1.  Αναμόρφωση
προϋπολογισμού  Δήμου
Πρέβεζας,  οικ. έτους 2020.

Β) Εγκρίθηκε  ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :
1.  Πρόταση  ψηφίσματος  του
συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  ,
καταδίκης  της  Κυβερνητικής
καταστολής  και  της  επιβολής
προστίμων.

Γ) Δεν Εγκρίθηκαν  ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :

1.  Πρόταση  ψηφίσματος  του
συνδυασμού  «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,
για  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου που θα δεσμεύει το
Λιμενικό  Ταμείο  να
απομακρυνθεί  η  περίφραξη
από  την  Μαρίνα  ΑΕ  μπροστά
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στο λιμάνι.
2.  Πρόταση  ψηφίσματος  του
συνδυασμού «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,
για  Χορήγηση  γάλακτος  και
μέσων  ατομικής  προστασίας
στους  δικαιούχους
εργαζόμενους  του  Δήμου  και
αναδρομική  χορήγησή  του  σε
χρήματα  για  το  χρονικό
διάστημα που δε δόθηκε στους
δικαιούχους. 

Π.Η.Δ  1ο:  Αναμόρφωση
προϋπολογισμού  Δήμου  Πρέβεζας,
οικ. έτους 2020.

283/2020  (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

Π.Η.Δ 2ο:  Πρόταση ψηφίσματος του
συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  καταδίκης  της
Κυβερνητικής  καταστολής  και  της
επιβολής προστίμων. 

284/2020 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε  η  έκδοση
ψηφίσματος.

1ο:  7η  Τροποποίηση  Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2020.

285/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ  : Εγκρίθηκε  το
θέμα.

2ο: Κατασκευή αντλιοστασίου ΑΚΝ5
που βρίσκετε  στη  θέση "ΜΠΟΥΚΑ"
Κοινότητας  Καναλίου,  Δημοτικής
Ενότητας  Ζαλόγγου,  Δήμου
Πρέβεζας.

286/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ  : Εγκρίθηκε  το
θέμα.

3ο: Εξέταση  της  αριθμ.  46/2020
(ΑΔΑ:ΩΙ2ΚΩΞΧ-ΙΙΗ)  απόφαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«Έγκριση  εισόδου  εξόδου
πτηνοτροφικής  μονάδας  στα
Φλάμπουρα Πρέβεζας».

 287/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ  : Εγκρίθηκε  το
θέμα.

4ο:   Εξέταση  της  αριθμ.  50/2020
(ΑΔΑ:642ΖΩΞΧ-3ΡΡ)  απόφαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«Άδεια τομής οδοστρώματος από τη
θέση  Βαθύ  μέχρι  τη  θέση
Νεκροταφείο».

288/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ  : Εγκρίθηκε  το
θέμα.

5ο:  Αντικατάσταση τακτικού μέλους
στο  Δ.Σ  της  Επιχείρησης  Ειδικού

289/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :



Σκοπού με την επωνυμία: {Δημοτική
Επιχείρηση  Επικοινωνίας  και
Ενημέρωσης Πρέβεζας}.

Εγκρίθηκε το θέμα.

6ο:  Αντικατάσταση τακτικού μέλους
στο  Δ.Σ  της  Νέας  Κοινωφελούς
Επιχειρήσεως ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

290/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

7ο:   Τροποποίηση  Κανονισμού
Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Ωδείου
Πρέβεζας  «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ»,  που
έχει εγκριθεί με την  αριθμ. 96/2020
Απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

291/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ  : Εγκρίθηκε  το
θέμα.

8ο:  Καθορισμός  ενιαίου  δημοτικού
τέλους καθαριότητας και φωτισμού,
για το έτος 2021.

292/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

9ο:  Καθορισμός  του  συντελεστή
φόρου ηλεκτροδοτούμενων  χώρων,
για το έτος 2021.

293/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

10ο:  Καθορισμός  τέλους  Ακίνητης
Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ),
για το έτος 2021.

294/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

11ο: Καθορισμός  τέλους προστασίας
και  περίθαλψης  αδέσποτων  ζώων
Δήμου Πρέβεζας, για  το   έτος   2021.

295/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

12ο:  Καθορισμός  τιμής
αποκατάστασης  ζημιών  στους
δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για το
έτος 2021.

296/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

13ο:  Καθορισμός   τέλους
καθαριότητας  στο   Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο, για  το έτος  2021.

297/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

14ο:  Καθορισμός  τέλους  άρδευσης
του  Δήμου  Πρέβεζας,  για  το  έτος
2021.

298/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

15ο:  Καθορισμός  τιμής  χρήσης
βυτιοφόρου, για το έτος 2021.

299/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

16ο:  Καθορισμός  τέλους  χρήσης
πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων
και  λοιπών  κοινοχρήστων   χώρων
του  Δήμου  Πρέβεζας,  για  το  έτος
2021.

300/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

17ο:  Καθορισμός  τέλους  χρήσης
παραλιακών  εκτάσεων  του  Δήμου

301/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :



Πρέβεζας, για  το έτος 2021. Εγκρίθηκε το θέμα.
18ο:  Καθορισμός  τέλους  στις
εμπορικές διαφημίσεις,  για  το έτος
2021.

302/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

19ο:  Καθορισμός  δημοτικού  τέλους,
τέλεσης  πολιτικών  γάμων,  για   το
έτος 2021.

303/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

20ο:  Καθορισμός  τιμής  τέλους
χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων  για
την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου
εμπορίου, για το έτος 2021.

304/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

21ο:  Καθορισμός τελών κοιμητηρίου
Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021.

305/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

22ο:  Καθορισμός τροφείων παιδικών
σταθμών  Δήμου  Πρέβεζας,  ΚΔΑΠ
ΜΕΑ,  ΚΔΑΠ   Πρέβεζας,  ΚΔΑΠ Ν.
Σινώπης για  το έτος 2021.

306/2020 (Επί  των  καταμετρηθέντων
ψήφων).  ΟΜΟΦΩΝΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

23ο:  Τροποποίηση  της  αριθμ.
245/2020(ΑΔΑ:  66ΔΟΩΞΧ-ΚΘΨ)
απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου
με  θέμα:  «Έγκριση  διάθεσης  της
χρήσης  χώρων  αδειοδοτημένων
αθλητικών  εγκαταστάσεων  του
Δήμου Πρέβεζας σε φορείς  για  την
διεξαγωγή  αθλητικών
δραστηριοτήτων».

307/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ  : Εγκρίθηκε  το
θέμα.

                                                             
                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ
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