
 
          ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                     Πρέβεζα:  07-04-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            Αρ.πρωτ.: 9194
                                                                    

                                                ΠΡΟΣ: ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  Ο.Ε.
`

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      
     

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που
θα  διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  στις 12 Απριλίου  έτους  2017,  ημέρα
Μ.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. Διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων)
2. Διάθεση πίστωσης (επισκευή κ΄ συντήρηση σχολείων ΔΕ Πρέβεζας)
3. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια συσκευής ανάγνωσης καρτών κ΄100 καρτών παρουσίας )
4. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου)
5. Διάθεση πίστωσης (δαπάνη δικαστικής απόφασης αρ.117/16 Πρωτοδικ.Γεώργιος Ντόντας)
6. Διάθεση πίστωσης(δαπάνη δικαστ.απόφασης αρ.21/2017Ειρηνοδικείου Υιοί Αναστασ. Γιαμά Ε.Ε)
7. Διάθεση πίστωσης(δαπάνη δικαστ.απόφασεων Φ.Στάθης κ΄Σία Ο.Ε)
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση στο Δ.Σ
9. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα κ΄μηχ/τα Πρέβεζας)
10.Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και  απαλλαγή υπολόγου (Μησιακούλης)
11.Έκδοση χρημ.εντάλματος προπληρωμής και ορισμός  υπολόγου (Μησιακούλης)
12.Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και  απαλλαγή υπολόγου (Βουκελάτος)
13.Έκδοση χρημ.εντάλματος προπληρωμής και ορισμός  υπολόγου (Βουκελάτος)
14.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΜΠΑΡΜΠΑ" Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας.
15.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΑΠΑΚΙΤΣΑ" Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας.
16.Κατακύρωση  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης  έκτασης  στη  θέση

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Α” -Τ.Κ Στεφάνης, ΔΕ Λούρου, Δήμου Πρέβεζας 
17.Κατακύρωση  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης  έκτασης  στη  θέση

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183” -Τ.Κ Στεφάνης, ΔΕ Λούρου, Δήμου Πρέβεζας
18.Κατακύρωση  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης  έκτασης  στη  θέση

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 185” -Τ.Κ Στεφάνης, ΔΕ Λούρου, Δήμου Πρέβεζας
19.Κατακύρωση  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης  έκτασης  στη  θέση

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 186” -Τ.Κ Στεφάνης, ΔΕ Λούρου, Δήμου Πρέβεζας
20.Τροποποίηση  της  αρ.646/2016 ΑΟΕ,  καταβολή τέλους  κοινοχρήστου χώρου για  την

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το 2017. 
21.Ένδικα μέσα  (υπόθεση Ζιώρης Α.Ε)
22.Ένδικα μέσα  (Βουκελάτος-υποθ. Φ.Στάθης κ΄Σία Ο.Ε)
23.Ένδικα μέσα  (Βουκελάτος-υποθ.ανακοπής κατασχετηρίου Γεωργίου Λάζαρη)
24.Εκ  νέου  κατάρτιση  όρων  διακήρυξης   εκμίσθωσης  δημοτικής  έκτασης  στη  θέση

"ΜΠΕΛΑΚΟΥΚΙΑ"  Τ.Κ.  Ωρωπού,  Δ.Ε  Λούρου,  Δήμου  Πρέβεζας  για  χρήση  κινητής
τηλεφωνίας.

25.Ανάθεση εκτέλεσης  του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”
                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
 
                                                                                                                       ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

                                                                                                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ         
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