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                                                ΠΡΟΣ: ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα
διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  στις 17  Φεβρουαρίου  έτους  2017,  ημέρα
Παρασκευή  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 γάλατος για το προσωπικό του Δήμου για το έτος 2017),
         έγκριση διενέργειας προμήθειας νωπού γάλατος, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κ΄     
         καθορισμός όρων δημοπράτησης

2. Διάθεση πίστωσης (συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού- 2017)
3. Διάθεση πίστωσης (αγορά παραβόλων για μοτοποδήλατα)
4. Διάθεση πίστωσης (φωτογράφιση των αξιοθέατων  του Δήμου Πρέβεζας)
5. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και  απαλλαγή υπολόγου (Ζώνιος)
6. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και  απαλλαγή υπολόγου (Μαργέλη)
7. Έκδοση χρημ. εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (Μαργέλη)
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση στο Δ.Σ
9. Ανάκληση δέσμευσης
10.Aποδοχή δωρεάς μεταλλική κατασκευή Φέρυ-μποτ «ΠΡΕΒΕΖΑ» από τον κο. Πιέτα Κωνσταντίνο
11.Έγκριση  3ου  πρακτικού   του  διαγωνισμού  «Συντήρηση κ  επισκευή  οχημάτων  Δ.  Πρέβεζας

2017»
12.Έγκριση  2ου  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  του  διαγωνισμού  «Προμήθεια  τροφής

αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2017»
13.  Διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων)
14.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αίτηση καθορισμού τιμής μονάδος  Θεοδώρου Ευαγγέλου)
15.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- κατασχετήριο  Παναγιώτα Ιωάννου κλπ)
16.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-  κατασχετήριο Τιμόθεος Γιαννούλης κλπ)
17.Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-Π.Τσόλκας)
18.Εκ  νέου  κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης

έκτασης στη θέση Ράχη Καρατσάνη
19.Εκ  νέου  κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης

έκτασης στη θέση "ΜΑΡΑΘΕΙΣ-ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ" Τ.Κ Καναλίου,  Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου
Πρέβεζας.

20.Εκ  νέου  κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης
έκτασης  στη  θέση  "ΜΑΡΑΘΕΙΣ-ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ"  Τ.Κ  Καναλίου,  Δ.Ε  Ζαλόγγου,  Δήμου
Πρέβεζας.

21.Έγκριση  2ου πρακτικού αποσφράγισης υποφακέλου οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού
«Προμήθεια ειδών διατροφής παιδ. σταθμών Δ.Πρέβεζας κ Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ 2017» 

22.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση στο Δ.Σ

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
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