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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      
     

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που
θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα,  στις 26 Ιανουαρίου 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. Διάθεση πίστωσης (δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών)
2. Διάθεση πίστωσης (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων ετών) 
3. Διάθεση πίστωσης (φύλαξη ποσότητας τυριού σε ψυγείο) 
4. Διάθεση πίστωσης (μετάφραση τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου στην αγγλική γλώσσα)

5. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια κλιματιστικής μονάδας στη Λαϊκή Αγορά) 
6. Διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων)
7. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δήμου Πρέβεζας)
8. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια οικοδομικών κ΄αδρανών υλικών ΔΕ Πρέβεζας)
9. Διάθεση πίστωσης (δαπάνες για μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)
10.Διάθεση πίστωσης (έργα ΣΑΤΑ κ΄ πολιτικής προστασίας παρελθόντων ετών)
11.Διάθεση πίστωσης (έργα ΕΣΠΑ κ΄Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων  παρελθόντων ετών)
12.Διάθεση πίστωσης (υπόλοιπα  συμβάσεων μεταφόρτωση και  μεταφορά απορριμμάτων Δήμου

Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου,φροντίδα αδέσποτων ζώων, προμήθεια ειδών καθαριότητας)
13.Έγκριση  3ου πρακτικού  του διαγωνισμού «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων

Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-2018»
14.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση στο Δ.Σ
15.Ένδικα μέσα (Τάσσης- αρ.69/2016 αποφ.ειρηνοδικείου  Ιωάννη Νάνο)
16.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αίτηση Ερμιόνης συζ.Ζώη Σολδατου)
17.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος – ανακοπή Βασιλικής Χριστάκη)
18.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος – ανακοπή Φιλίππου  Χριστάκη)
19.Ανάκληση δέσμευσης
20.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Αλεξάνδρα Καραστάθη)
21.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Νικολάου Ρώσσου)
22.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Αντωνίου Κυριαζή)
23.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Παύλου Τσόλκα)
24.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή ΣΙΣΚΑΣ Π. - ΣΙΣΚΑΣ Β.  Ο.Ε)
25.Ένδικα μέσα (Τάσσης- αγωγή Αλ.Κουτσοτόλη κ΄Δημ.Κουτσοτόλη)
26.Διάθεση πίστωσης (προμήθεια συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού)
27.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Απόστολου Γατσέλου)
28.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Αλεξάνδρου Λαϊνά)     
29.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος –  αγωγή Παναγιώτη Νικολού)    
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