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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα
διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  στις 2  Φεβρουαρίου  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 (φροντίδα -καθαριότητα αδέσποτων ζώων στο Δημ.Κυνοκομείο)
2. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια ειδών σίτισης για Παιδ.Σταθμούς ΔΕ Πρέβεζας έτος 2017)
3. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια ξυλείας για συντήρηση κ΄ επισκευή δημοτικών κτιρίων) 
4. Διάθεση πίστωσης (έκτακτο οικονομικό βοήθημα)

5. Διάθεση πίστωσης (οδοποιία ΤΚ Μυρσίνης κ΄ Χειμαδιού - ΣΑΤΑ 2017)
6. Διάθεση πίστωσης (οδοποιία ΤΚ Σινώπης- ΣΑΤΑ 2017)
7. Διάθεση πίστωσης (προμήθεια προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
8. Διάθεση πίστωσης (κατασκευή προκάτ αίθουσας νηπιαγωγείου ΤΚ Χειμαδιού)
9. Διάθεση πίστωσης (έργα-προμήθειες παρελθόντων ετών)
10.Ανάκληση δέσμευσης
11.Έγκριση 2ου πρακτικού  του διαγωνισμού «Συντήρηση κ επισκευή οχημάτων Δ. Πρέβεζας 2017»
12.Έγκριση προϋπολογισμού του ιδρύματος Ευγηρίας της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης 2017
13.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Α" Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας. 
14.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Β" Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας. 
15.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 182" Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας.
16.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183" Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας.
17.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 184" Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας. 
18.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 185" Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας. 
19.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 186" Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας. 
20.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση  "ΜΠΕΛΑΚΟΥΚΙΑ"

Τ.Κ. Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας για χρήση κινητής τηλεφωνίας.
21.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη

θέση "ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙ" Τοπ.Κοιν.Ωρωπού, Δήμου Πρέβεζας. 
22.Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  εκμίσθωσης  δημοτικής  έκτασης  στη  θέση   "ΥΨΩΜΑ

ΒΟΥΤΣΗΣ"  Τ.Κ.  Βρυσούλας,  Δημ.Εν.Λούρου,  Δήμου  Πρέβεζας  για  χρήση  κινητής
τηλεφωνίας.

23.Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  κ΄  έγκριση  όρων  για  την  μεταφορά
ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

24.Έγκριση  3ου  πρακτικού  του  διεθνή  διαγωνισμού  «Προμήθεια  καυσίμων  κίνησης-
θέρμανσης κ΄ λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου κ΄των Νομικών του Προσώπων
ετών 2017-2018» 

25.Διάθεση πίστωσης (επισκευή συντήρηση οχημάτων)
26.Διάθεση πίστωσης (υπόλοιπο σύμβασης Μεταφόρτωση -μεταφορά απορριμμάτων ΧΥΤΑ)

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
                                                                                                                       ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

                                                                                                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ         
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