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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ           
   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που
θα  διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  στις 16  Νοεμβρίου έτους  2016,  ημέρα
Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.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).        
     Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Γ΄ τριμήνου 2016) και 
            εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

2. Διάθεση πίστωσης  (εφαρμογή σχεδίου πόλης)
3. Διάθεση πίστωσης  (απόφραξη δικτύων αποχέτευσης κτιρίων ΤΚ Ωρωπού)
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση στο Δ.Σ
5. Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμός  όρων  δημοπράτησης  για  την

Προμήθεια  τροφής  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  των  αδέσποτων  ζώων
συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2017.

6. Έγκριση Νο 1 πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια   καυσίμων κίνησης
/θέρμανση για τις ανάγκες του  Δήμου Πρέβεζας” 

7. Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού
8. Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
9. Καθορισμός του τέλους Ακίνητης Περιουσίας
10.Καθορισμός του τέλους Ύδρευσης  
11.Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους
12.Καθορισμός τέλους αποχέτευσης
13.Καθορισμός τελών άρδευσης
14.Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου
15.Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατιών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
16.Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων
17.Καθορισμός τέλους εμπορικών διαφημίσεων
18.Καθορισμός τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων
19.Καθορισμός τέλους, δικαιώματος βοσκής
20.Καθορισμός τέλους, Νεκροταφείου
21.Καθορισμός τέλους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
22.Καθορισμός τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων
23.Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Λιμενικό Ταμείο
24.Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών 
25.Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2017
26.Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλ/μης έκτασης , σχολικής περιουσίας, Τ.Κ Κρυοπηγής,

Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
27.Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλ/μης έκτασης , σχολικής περιουσίας, Τ.Κ Μυρσίνης, Δ.Ε

Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
28.Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλ/μων  εκτάσεων , στη θέση "ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" , Τ.Κ. 

Καμαρίνας, Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
29.Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλ/μων  εκτάσεων , στη θέση "ΛΟΓΓΟΣ-

ΖΕΥΓΑΡΟΛΙΒΑΔΟ" , Τ.Κ. Καμαρίνας, Δημ.Εν.Ζαλόγογου, Δήμου Πρέβεζας
30.Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 14,37, Τ.Κ Εκκλησιών, Δ.Ε

Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
31.Ένδικα μέσα (Τάσσης-υποθ.κ.Κων/νο Κίτσο-αρ.56/2016 απόφαση Ειρηνοδικείου Πρέβεζας)
32.Ένδικα μέσα (Τάσσης-υποθ.κ.Κων/νο Κίτσο-αρ.57/2016 απόφαση Ειρηνοδικείου Πρέβεζας)
33.Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  δικαιούχων  προγραμμάτων

οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία.



34.Διάθεση πίστωσης (για τη διενέργεια ανάθεσης των  υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών –
λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016)

35.Διάθεση πίστωσης (συντήρηση κλιματιστικών για τις λειτουργικές ανάγκες των παιδικών
σταθμών Δήμου Πρέβεζας) 
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                                                                                                                       ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

                                                                                                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ         
                                                                                     


	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

