
          ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                     Πρέβεζα: 05-05-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            Αρ.πρωτ.:11487
                                                                    

                                              ΠΡΟΣ: ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      
     

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 11 Μαΐου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη
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. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ" Τ.Κ Μύτικα, Δ.Ε Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία  Καναλίου  της Τ.Κ

          Καναλίου, Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας
3. Κατακύρωση  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης  έκτασης  στη  θέση

«ΜΠΑΡΜΠΑ» Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας
4. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και  απαλλαγή υπολόγου (Μαργέλη)
5. Έκδοση χρημ. εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (Μαργέλη)
6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού(Α΄τριμήνου 2017)και εισήγηση στο Δ. Συμβούλιο 
7. Διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων)
8. Διάθεση πίστωσης (διαδικασίας υπαγωγής στον Ν.4178/13 αυθαίρετων κατασκευών δημοτικού

ακινήτου (δημοτικό κάμπινγκ – BURANO)  στη θέση “ΤΣΟΥΚΕΣ”)
9. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια ηλεκτρολ.εξοπλισμού για συντήρηση του δικτύου,λαμπτήρων )
10.Διάθεση πίστωσης (προμήθεια ξυλείας για επισκευές ΔΕ Πρέβεζας)
11.Διάθεση πίστωσης (προμήθεια μπόιλερ ζεστού νερού για τα ιαματικά λουτρά Πρέβεζας)
12.Διάθεση πίστωσης (προμήθεια συνεδριακού συστήματος αίθουσας δημοτ.συμβουλίου)
13.Διάθεση πίστωσης(ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ΔΕ Πρέβεζας -ΔΕ Ζαλόγγου για το 2017)
14.Διάθεση πίστωσης (έργα ΣΑΤΑ 2017)
15.Διάθεση πίστωσης (δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλης)
16.Διάθεση πίστωσης (προμήθεια εργαλείων)
17.Έγκριση  2ου  πρακτικού  αποσφράγισης  υποφακέλου  οικονομικών  προσφορών  του

συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρέβεζας &
δομών ΝΕΔΗΚΕΠ  έτων 2017-18” 

18.Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη ακτων
της Δ.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2017 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης
και των όρων διακήρυξης.

19.Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη ακτων
της Δ.Ε. Ζαλόγγου για το έτος 2017 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης
και των όρων διακήρυξης.

20.Έγκριση  των  τευχών  δημοπράτησης,  των  όρων  διαγωνισμού  και  της  επιτροπής
διαγωνισμού  του  έργου  ¨Σ017 επισκευές  και  συντηρήσεις  παιδικών  χαρών  Δήμου
Πρέβεζας ¨

21.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- υποθ.Πρέβεζα Σιτυ Ανων.Ξενοδοχ.Εταιρεία)
22.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- υποθ.Ξενοδοχειακές Τουριστ.Επιχειρήσεις Διώνη Α.Ε)
23.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αγωγή Ηλία Λούπα του Δημητρίου)
24.Διάθεση πίστωσης (προμήθεια αντικεραυνικού συστήματος Δημοτ.Σχολείου Τ.Κ Καναλίου)
25.Κατακύρωση  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης  έκτασης   στη  θέση

«ΑΠΑΚΙΤΣΑ» Δ.Κ Λούρου, Δημ.Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας. 
26.Κατακύρωση  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης  στη  θέση

"ΜΠΕΛΑΚΟΥΚΙΑ"  Τ.Κ.  Ωρωπού,  Δημ.Εν.Λούρου,  Δήμου  Πρέβεζας  για  χρήση  κινητής
τηλεφωνίας.
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