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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ           
   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που
θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα,  στις 12 Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα
Πέμπτη 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 (προμήθεια καυσίμων κίνησης- θέρμανσης κ΄λιπαντικών 2017)
2. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους Δ.Πρέβεζας έτους 2016)
3. Διάθεση πίστωσης (σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου έτους 2016)
4. Διάθεση πίστωσης (αποδοχές κ΄ έξοδα προσωπικού -πρακτικογράφων κ΄ ληξιάρχων παρελθόντων ετών)

5. Διάθεση πίστωσης (δαπάνη προβολών όπερας έτους 2017) 
6. Διάθεση πίστωσης (ασφάλιστρα,εμβολιασμός κ΄ σήμανση αδέσποτων ζώων κ.α)
7. Διάθεση πίστωσης (συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κ΄ηλεκτρον. μέσα)
8. Διάθεση πίστωσης (αμοιβές καθηγητών Δημ.Ωδείου Πρέβεζας)
9. Διάθεση  πίστωσης(μεταφόρτωση-μεταφορά  απορριμμάτων  Δ.Πρέβεζας  στο  ΧΥΤΑ

Καρβουναρίου 2017)
10.Διάθεση πίστωσης (δαπάνη παροχής ιατρού για τα μέλη του ΚΑΠΗ)
11.Διάθεση πίστωσης (επισκευή -συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων Πρέβεζας)
12.Διάθεση πίστωσης (παροχή ιατρικών υπηρεσιών παιδιάτρου-Δεκέμβριος 2016)
13.Διάθεση πίστωσης( ΕΣΠΑ Εναρμόνιση οικογεν.κ΄επαγγελματικής ζωής-μισθοδοσία 2016-17 )
14.Διάθεση πίστωσης (προμήθεια ειδών σίτισης για Παιδ.Σταθμούς ΔΕ Πρέβεζας)
15.Διάθεση πίστωσης (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών-λογιστών)
16.Διάθεση πίστωσης (τέλος εναπόθεσης κ΄ μεταφοράς στερεών αποβλήτων) 
17.Διάθεση πίστωσης (τέλη ύδρευσης σε σύνδεσμο ύδρευσης)
18.Διάθεση πίστωσης (τέλη άρδευσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων)
19.Διάθεση πίστωσης (δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη τελών κ΄φόρων)
20.Διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων)
21.Διάθεση πίστωσης (τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτ/των-φορτηγών-ΚΤΕΟ οχημάτων)
22.Διάθεση πίστωσης (προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων 2017)
23.Έγκριση  2ου πρακτικού  του διαγωνισμού «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων

Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-2018»
24.Έγκριση  2ου  πρακτικού  του  διεθνή  διαγωνισμού  «Προμήθεια  καυσίμων  κίνησης-

θέρμανσης κ΄ λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου κ΄των Νομικών του Προσώπων
ετών 2017-2018»

25.Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης  στη θέση «ΤΟΥΝΙΑ
ΜΠΕΛΛΟΣ» Τ.Κ Φλαμπούρων, Δ.Ε Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

26.Διάθεση πίστωσης (για δαπάνες καθαριότητας παρελθόντων ετών)   
27.Εκ  νέου  κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης

εκτάσεων στη θέση "ΛΟΓΓΟΣ ΖΕΥΓΑΡΟΛΙΒΑΔΟ" Τ.Κ Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.
28.Διάθεση πίστωσης (υπηρεσίες ιατρού εργασίας κ΄ τεχνικού ασφαλείας Δ. Πρέβεζας)
29.Διάθεση πίστωσης(αποδοχές συμβασιούχων καθαριότητας-παράταση σύμβασης 1/1-31/12/2017)
30.Διάθεση πίστωσης (για δαπάνες παρελθόντων ετών)   
31.Διάθεση πίστωσης (επισκευή -συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων Πρέβεζας)
32.Διάθεση πίστωσης (δημοσιεύσεις )
33.Διάθεση πίστωσης (καύσιμα Δεκέμβριος 2016)
34.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Νικολάου Ρώσσου)  
35.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Αντωνίου Κυριαζή)  
36.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Απόστολου Γατσέλου) 
37.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Παναγιώτη Νικολού)   



38.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Παύλου Τσόλκα)  
39.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή ΣΙΣΚΑΣ Π.-ΣΙΣΚΑΣ Β. Ο.Ε) 

                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
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