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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΙΡΕΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟ:  ταύρος Μπόμπορης                                                                           

                                

     ΠΡΟ   

 ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Δ. 

 Σην Πρόεδρο της  Δ. Κ. Πρέβεζας . 

 Σους Προέδρους των Σ.Κ. Ν. ινώπης και 

Μύτικα.           

 

                                                 Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 

Για υνεδρίαση του Δημοτικού υμβουλίου Πρέβεζας, στις   29-3-2013. 

 

ας καλούμε  σε  συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος,  στις  29  ΜΑΡΣΙΟΤ  2013, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα  18.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 

1. Σροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Σ 1,2,3,4,5,6,7 του ρυμοτομικού 

σχεδίου για την ανέγερση {Νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας}. 

2. Έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης κατά παρέκκλιση των 

γενικών και ειδικών διατάξεων για την ανέγερση {Νέου Γενικού 

Νοσοκομείου Πρέβεζας}. 

3. υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 14η Απόφαση της 

Ε..Α.Λ. περί κατάργησης της δυτικής προβλήτας του Λιμένα 

Πρέβεζας. 

4. Εξέταση αίτησης των κ.κ. άφη , Παππά για τροποποίηση σχεδίου 

πόλης στο Οικοδομικό Σετράγωνο 412 ,περιοχής Τδραγωγείου, Δήμου 

Πρέβεζας. 

5. Εξέταση αίτησης των κ.κ. Φατζηεργάτη , Σζούρου για τροποποίηση 

σχεδίου πόλης στα Οικοδομικά Σετράγωνα 1 και 22, οικισμού 

Παντοκράτορα, Δήμου Πρέβεζας. 

6. Εξέταση αίτησης του κ. Μπαλογιάννη για τροποποίηση σχεδίου 

πόλης στα Οικοδομικά Σετράγωνα 71 και 74 ,πόλης Πρέβεζας. 

7. Εξέταση αίτησης του κ. Κάρτσακλα για μετατόπιση δρόμου στην 

περιοχή κέφερη ,Δήμου Πρέβεζας. 

8. Εξέταση αίτησης του κ. Κατσάνου για διάνοιξη  δρόμου στην περιοχή 

Πετρίτσια ,Δήμου Πρέβεζας. 

9. Έγκριση εκπόνησης μελετών για την καταλληλότητα χώρου με 

σκοπό την ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου. 
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10. Έγκριση συμμετοχής στο Φρηματοδοτικού Προγράμματος του 

Πράσινου Σαμείου με αντικείμενο και τίτλο {Απόκτηση και 

διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Φώρων και Διατηρητέων 

Κτιρίων στις πόλεις}. 

11. Αποδοχή δωρεάς ρυμοτομούμενου τμήματος της ¨Κοινωνίας 

υνιδιοκτητών Ακινήτων {Σαράνα – Κραψίτη}. 

12. Αποδοχή δωρεάς ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας με 

κτηματολογικό αριθμό 020103 στο Ο.Σ Γ194 περιοχής επέκτασης 

ΛΕΤΚΑΔΙΣΙΚΑ. 

13. Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση ιδιοκτησίας λόγω εφαρμογής 

σχεδίου πόλης στην περιοχή {ΛΕΤΚΑΔΙΣΙΚΑ}. 

14. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

:{Κατασκευή – βελτίωση αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης 

συνοικιών Τδραγωγείου – Λευκαδίτικα – Παντοκράτορα}. 

15. Έγκριση αποδοχής και διάθεση εγκεκριμένης πίστωσης ποσού 

3.716.000€ για την πράξη “κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και 

Θεσπρωτικού” καθώς και ορισμός υπολόγου διαχειριστή. 

16. Κατανομή πίστωσης ΑΣΑ12 για εκτέλεση έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών. 

17. Κατανομή πίστωσης ΑΣΑ12 σε εκτελεσμένα έργα. 

18. Σροποποίηση 72/2013  Α.Δ.  περί κατανομής πιστώσεων 

προγράμματος (ΑΣΑ’012) για επισκευές- συντηρήσεις σχολικών 

κτιρίων Δήμου Πρέβεζας. 

19. Έγκριση εκτέλεσης του έργου {Ισόγειο Κατάστημα } ,στην Κυανή 

Ακτή του Δήμου Πρέβεζας. 

20. Σιμολόγιο τελών και παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΤΑΠ για το έτος 

2013. 

21. Έγκριση αιτημάτων για την πρόσληψη  προσωπικού  ορισμένου 

χρόνου  για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

ορισμένου χρόνου αμειβόμενοι με αντίτιμο και συμβάσεις έργου για 

το έτος 2013.   

22. Έγκριση  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και εξουσιοδότηση 

υπογραφής της μεταξύ Φορευτικού Ομίλου Πρέβεζας και Δήμου 

Πρέβεζας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο « Μικρής κλίμακας 

προμήθεια εξοπλισμού μουσικών οργάνων και στολών του 

χορευτικού ομίλου «Πρέβεζα», που θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π 

Αλιείας 2007-2013, άξονα προτεραιότητας 4 «αειφόρος ανάπτυξη 

αλιευτικών περιοχών» , κατηγορία 4.1.2.2. 

23. Έγκριση  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και εξουσιοδότηση 

υπογραφής της μεταξύ του υνδέσμου υρρακιωτών περιοχής 

Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση της πράξης με 

τίτλο « Μικρής κλίμακας προμήθεια εξοπλισμού μουσικών οργάνων 

και στολών του χορευτικού ομίλου «Πρέβεζα», που θα 
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χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π Αλιείας 2007-2013, άξονα προτεραιότητας 

4 «αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» , κατηγορία 4.1.2.2. 

24. Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης με τίτλο «Αναπτυξιακή 

ύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Προσαρμό-ΖΩ» στο 

Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 ,  αποδοχής της 

σχετικής πίστωσης που αναλογεί στο Δήμο Πρέβεζας για δράσεις 

δημοσιότητας-δικτύωσης ύψους 10.920,00 € και καθορισμός τρόπου 

υλοποίησης αυτής. 

25. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας σε προγραμματική 

σύμβαση με το Κέντρο Θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ), 

την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Ιερά Μητρόπολη 

Νικοπόλεως και Πρεβέζης,  για τη λειτουργία υμβουλευτικού 

ταθμού στο Δήμο Πρέβεζας. 

26. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας, στην έκθεση της 

Δωδεκάδας που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες στις  8-14 Απριλίου 

2013. 

27. Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου  Πρέβεζας  στο  38ο υνέδριο της 

Δωδεκάδας   που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελλάτζιο  της Ιταλίας 

9-12 Μαίου  2013. 

28. Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Ζαλόγγου} και τρόπος εκτέλεσης. 

29. Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Λούρου} και τρόπος εκτέλεσης.  

30. ¨Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Πρέβεζας} και τρόπος εκτέλεσης. 

31. Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Ζαλόγγου} 

και τρόπος εκτέλεσης. 

32. Έγκριση εκτέλεσης της {Προμήθειας υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Λούρου} 

και τρόπος εκτέλεσης. 

33. Αποδοχή πίστωσης και αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

34. Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών 

λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας του Δήμου 

Πρέβεζας για το έτος 2013. 

35. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του ονόματος χώρου της 

ιστοσελίδας του δήμου Πρέβεζας για τη διετία 26/05/2013 – 26/05/2015. 

36. Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι δακοκτονίας για το έτος  2013. 

37. Κατανομή πίστωσης  στις χολικές Επιτροπές για την κάλυψη 

Λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (Β΄κατανομή), των χολείων 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  του Δήμου Πρέβεζας. 

38. υγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

39. Ανάκληση της αρ. 16/2013 Α.Δ.. και εκ νέου ορισμός δημοτικού 

συμβούλου στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με 

το Π.Δ. 28/80. 

40. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Πρωτοβάθμιου υμβουλίου 

Επιθεώρησης Θεάτρων κ Κινηματογράφων έτους 2013. 
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41. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση {ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΑ } 

Σοπ.Κοιν. Ν.ινώπης, Δημ.Εν.Ζαλόγγου  Δήμου Πρέβεζας. 

42. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοστασίου, στη θέση {Ράχες Σσαρλαμπά }, 

κληροδοτήματος ΙΓΝΑΣΙΟΤ ΒΕΜΗ, Δήμου Πρέβεζας. 

43. Έγκριση υποβολής πρότασης στην 38. 46/12 με ΚΑ πρόσκληση  της 

ΕΔΑΠΗ , για χρηματοδότηση του έργου με  τίτλο  : {Γεωθερμική   

ενέργεια  σε κτήρια α΄βάθμιας  και β΄βάθμιας  Εκπαίδευσης του 

δήμου Πρέβεζας}. 

44. Διενέργεια προμήθειας ποσού €12.691,14 κατόπιν δύο άγονων 

διαγωνισμών. 

45. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ,Δήμου Πρέβεζας 

οικ. Έτους 2013 . 

46. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

47. Έγκριση διαγραφής ποσών. 

48. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών (Κάρτσακλας). 

49. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών (Μπουζούκη, Μπιζιώνη, 

Ντούσκα). 

50. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών (Παππά, Φάμπετς, 

Παυλίδη, Νικολόπουλος, Οικονόμου). 

51. Έγκριση για επιστροφή χρημάτων σε δικαιούχο (Νικολός). 

52. Έγκριση  Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΔΗΜΟΣΙΚΗ      

ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ  ΠΡΕΒΕΖΑ,      

οικ.  Έτους 2013. 
 

 

 

 

                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟ Δ. 

 

 

                                         ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΤ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 Δήμαρχο Πρέβεζας 

 Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας  

 Νομικούς  υμβούλους  Δήμου Πρέβεζας  

 Προϊσταμένους Τπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας 

 Πρόεδρο υλλόγου Τπαλλήλων Δήμων Ν. Πρέβεζας 

 Γραφείο Ενημέρωσης Δημότη 

Μ.Μ.Ε.        


