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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας,

στις   6-6-2019.

Σας καλούμε  σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση,  που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 6/6/2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14.30,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:

1. Έγκριση υποβολής αίτησης-δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών
Σταθμών και λοιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην από 4/6/2019
ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε
για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης:«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » 2019-2020.

2. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της ενταγμένης πράξης  «Κέντρο
Κοινότητας  Δήμου  Πρέβεζας»   με  Κωδικό  ΟΠΣ  5002112  στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ήπειρος  2014-2020  με  στόχο  τη
διεύρυνσή του και συνολικό προϋπολογισμού 222.500,00 €.

3. Ανανέωση  συμβάσεων  των  2  (δύο)  Στελεχών  της
συγχρηματοδοτούμενης  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα:
«Ήπειρος 2014-2020}, Πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας».

4. Παράταση  λειτουργίας  της  δομής  «  Κέντρο  Ημερήσιας  Φροντίδας
Ηλικιωμένων  στο  Δήμο  Πρέβεζας»  και  τροποποίηση  της
Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου Πρέβεζας και  της
Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Πρέβεζας, σύμφωνα με
την αριθμ. 31/2019 απόφαση της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

5. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2019.

Το πρώτο θέμα κρίνεται  ως κατεπείγον,  διότι  η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος είναι  έως και την Παρασκευή 7-6-2019 και έως τότε
δεν έχει προγραμματιστεί το επόμενο τακτικό  Δημοτικό Συμβούλιο  εντός
του τρέχοντος μηνός
Το δεύτερο  θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, διότι η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  του  αιτήματος  είναι   στις  14-6-2019  και  έως  τότε  δεν  έχει
προγραμματιστεί  το  επόμενο  τακτικό   Δημοτικό  Συμβούλιο   εντός  του
τρέχοντος μηνός.
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Το τρίτο θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, προκειμένου έως στις 5-7-2019 που
είναι  η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  του  αιτήματος  να
ολοκληρωθούν  όλες  οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  ανανέωση  των
συμβάσεων  και  τη  συνέχιση  της  συγχρηματοδοτούμενης  από  το
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα:  «Ήπειρος  2014-2020},  Πράξης   «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας», καθώς δεν έχει προγραμματιστεί το επόμενο
τακτικό  Δημοτικό Συμβούλιο  εντός του τρέχοντος μηνός.
Το τέταρτο  θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, διότι η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτημάτων είναι  έως και  την Παρασκευή 7-6-2019 και  έως
τότε δεν έχει  προγραμματιστεί  το επόμενο τακτικό  Δημοτικό Συμβούλιο
εντός του τρέχοντος μηνός.
Το  πέμπτο   θέμα  κρίνεται  ως  κατεπείγον,  διότι  περιέχει  κωδικούς
αναμόρφωσης  σχετικούς  για  τα  ανωτέρω  θέματα  με  τις  καταληκτικές
ημερομηνίες  τους,  καθώς  δεν  έχει  προγραμματιστεί  το  επόμενο  τακτικό
Δημοτικό Συμβούλιο  εντός του τρέχοντος μηνός.

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                     

    ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 Δήμαρχο Πρέβεζας
 Βουλευτές Ν. Πρέβεζας
 Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας 
 Γραφείο Ενημέρωσης Δημότη
 Μ.Μ.Ε.
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