
                        

                               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   27  Ηουλίου  2017   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.    10371                             
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   12η  

Ξ  Ο  Ν  Π  Θ  Ι  Ζ  Π  Ζ 

Π Ρ Ο  :   1. Mέλη  του  Δημοτικού  υμβουλίου  Δήμου  Ζηρού 

2. Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού   

3. Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας 

4. Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Σοπικών  Κοινοτήτων  

Καιείζηε  λα  πξνζέιζεηε  ζηελ  αίζνπζα  ζπλεδξηάζεσλ  ηνπ  Γεκνηηθνύ  Καηαζηήκαηνο  

Φηιηππηάδαο  ηελ  Γεσηέρα  31  Ηοσλίοσ  2017  θαη  ώξα  19 : 00΄ ζε  ζσνεδρίαζη  γηα  

ζπδήηεζε  θαη  ιήςε  απνθάζεσλ  ζηα  παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο :  

1. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  δαπαλώλ  ( πξνκεζεηώλ – ππεξεζηώλ – έξγσλ ). 

2. Έγθξηζε  ζρεδίνπ  αλακόξθσζεο  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  

2017. 

3. Έγθξηζε  έθζεζεο  εζόδσλ – εμόδσλ  ηνπ  2
νπ

  ηξηκήλνπ  έηνπο  2017  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2017. 

4. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  36/2017  απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  ηεο  Κνηλσθεινύο  

Δπηρείξεζεο  Γήκνπ  Εεξνύ  ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. )  πνπ  αθνξά  ηελ  αλακόξθσζε  ηνπ  

πξνϋπνινγηζκνύ  ηεο,  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2017. 

5. Έγθξηζε  ζύκβαζεο  κε  ηελ  Δζληθή  Τξάπεδα  ηεο  Διιάδνο  γηα  ηελ  πξνκήζεηα  πνπ  αθνξά  

ζπλαιιαγέο  κε  ρξήζε  ηεξκαηηθώλ  απνδνρήο  θαξηώλ  πιεξσκώλ  ( POS ).      

6. Έγθξηζε  επέθηαζεο  δεκνηηθνύ  θσηηζκνύ.   

7. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο  δεκνπξαζίαο  πξνο  εθκίζζσζε  δεκνηηθώλ  εθηάζεσλ. 

8. Τξνπνπνίεζε  ηνπ  θαλνληζκνύ  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  δηθηύνπ  Απνρέηεπζεο.    

9. Καζνξηζκόο  ζέζεσλ  ζηάζκεπζεο  Ταμί  ζηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο.   

10. Έγθξηζε  δηνξγάλσζεο  ηεο  εηήζηαο  εκπνξνπαλήγπξεο  Θεζπξσηηθνύ,  θαζνξηζκόο  ρώξνπ  γηα  

ηε  δηνξγάλσζή  ηεο  θαη  έγθξηζε  ηνπ  ηξόπνπ  δηνξγάλσζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  απηήο. 

11. Έγθξηζε  δηνξγάλσζεο  ηεο  εηήζηαο  εκπνξνπαλήγπξεο  Φηιηππηάδαο,  θαζνξηζκόο  ρώξνπ  γηα  ηε  

δηνξγάλσζή  ηεο  θαη  έγθξηζε  ηνπ  ηξόπνπ  δηνξγάλσζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  απηήο. 

12. Τξνπνπνίεζε  ζρεδίνπ  πόιεσο  ζηελ  Τνπηθή  Κνηλόηεηα  Παλαγηάο  Γήκνπ  Εεξνύ.  

13. Καζνξηζκόο  ρώξνπ  ηνπνζέηεζεο  ξνινγηνύ  « Δηο  κλήκελ  Σηξαηεγνύ  Κσλζηαληίλνπ  θαη  

Αξρνληίαο  Βαζηιείνπ ». 

14. Έγθξηζε  πξνζσξηλώλ  θπθινθνξηαθώλ  ξπζκίζεσλ  ζηα  πιαίζηα  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                             

« Γηακόξθσζε  νδνύ  Ναπνιέσλ  Εέξβα,  ζηε  Φηιηππηάδα ».    

15. Απνδνρή  πνζνύ  47.520,00 €  από  ην  Υπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ  γηα  θάιπςε  δαπαλώλ  

εθηέιεζεο  έξγσλ  θαη  επελδπηηθώλ  δξαζηεξηνηήησλ – 1
ε
  θαη  2

ε
  κεληαία  ηαθηηθή  επηρνξήγεζε  

έηνπο  2017  από  ηνπο  Κεληξηθνύο  Απηνηειείο  Πόξνπο  έηνπο  2017.    



 

16. Απνδνρή  πνζνύ  7.000,00 €  από  ηελ  Πεξηθέξεηα  Ζπείξνπ  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  

ηίηιν : « Γηάλνημε  αγξνηηθνύ  δξόκνπ  ζηελ  θηεκαηηθή  πεξηνρή  Αγίνπ  Γεσξγίνπ  εληόο  

αλαδαζκνύ  ΤΟΔΒ  Κεξαζώλνο – Παλαγηάο »  θαη  ηξνπνπνίεζε  ηνπ  Τερληθνύ  πξνγξάκκαηνο  

έηνπο  2017  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  γηα  ηελ  εγγξαθή  ηνπ  παξαπάλσ  έξγνπ  ζε  απηό.    

17. Καζνξηζκόο  εξγαζηώλ  θαη  ηξόπνπ  εθηέιεζεο  έξγσλ  εληαγκέλσλ  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2017. 

18. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Αλαβάζκηζε  

εγθαηαζηάζεσλ  αζιόηνπνπ  Θεζπξσηηθνύ ».   

19. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ζπκβαηηθήο  πξνζεζκίαο  πεξαίσζεο  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                                     

« Σπληήξεζε  νδηθνύ  δηθηύνπ  ( δεκνηηθή,  αγξνηηθή  νδνπνηία ) ». 

20. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ζπκβαηηθήο  πξνζεζκίαο  πεξαίσζεο  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε ηίηιν :                            

« Καηαζθεπή  δηθηύνπ  θαη  κνλάδαο  επεμεξγαζίαο  ιπκάησλ  ζηνλ  ηέσο  Γήκν  Κνκπνηίνπ ». 

21. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ζπκβαηηθήο  πξνζεζκίαο  πεξαίσζεο  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                              

« Καηαζθεπή  δηθηύνπ  αθαζάξησλ  νηθηζκώλ  Πέηα  θαη  Αγίνπ  Γεκεηξίνπ ». 

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  

 
 


