
                        

                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   20  Οκτωβρίου  2017   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    

ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.   15036                              
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   17η  

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  Ρεηάρηη  25  Νκηωβρίοσ  2017  θαη  ώξα  19 : 00΄ ζε  ζσνεδρίαζη  
γηα  ζπδήηεζε  θαη  ιήςε  απνθάζεσλ  ζηα  παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο :  

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

2017.  

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

3. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο  δεκνπξαζίαο  πξνο  εθκίζζσζε  δεκνηηθώλ  εθηάζεσλ. 

4. Αληηθαηάζηαζε  κειώλ – επαλαζύζηαζε  ρνιηθήο  Δπηηξνπήο  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  

Γήκνπ  Εεξνύ. 

5. Δμέηαζε  αηηήκαηνο  εξγαδόκελεο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  κε  ζρέζε  εξγαζίαο  Ηδησηηθνύ  Γηθαίνπ  

Ανξίζηνπ  Υξόλνπ  ( Η.Γ.Α.Υ. )  κεξηθήο  απαζρόιεζεο,  εηδηθόηεηαο  ΤΔ  Καζαξηζηξηώλ  

ρνιηθώλ  Μνλάδσλ  γηα  αύμεζε  σξώλ  εξγαζίαο,  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  παξαγξάθνπ  

1  ηνπ   άξζξνπ  8  ηνπ  Νόκνπ  4368/2016. 

6. Δπηζηξνθή  πνζνύ,  σο  αρξεσζηήησο  θαηαβιεζέλ. 

7. Γηαγξαθή – δηόξζσζε  νθεηιώλ  από  ηνπο  βεβαησηηθνύο  θαηαιόγνπο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

8. Έγθξηζε  δσξεάο  ππξνζβεζηηθνύ  νρήκαηνο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  ζηελ  Λέζρε  Διιήλσλ  

Καηαδξνκέσλ  Ννκνύ  Πξέβεδαο.     

9. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  106/2017  απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ  ηνπ  Ννκηθνύ  

Πξνζώπνπ  « Οξγαληζκόο  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ  Γήκνπ  Εεξνύ »  πνπ  αθνξά  ηελ  έγθξηζε  ηνπ  

πξνϋπνινγηζκνύ  θαη  ηνπ  πίλαθα  ζηνρνζεζίαο  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

10. Έγθξηζε  παξαρώξεζεο,  θαηά  ρξήζε,  αίζνπζαο  ηνπ  πξώελ  Γεκνηηθνύ  ρνιείνπ  Γξπνθύηνπ  

ζηνλ  Πνιηηηζηηθό  ύιινγν  « ΒΑΗΛΔΤ  ΠΤΡΟ »  γηα  ηελ  ιεηηνπξγία  Λανγξαθηθνύ  

Μνπζείνπ.   

11. Αλάθιεζε  ηεο  αξηζ.  188/2017  πξνεγνύκελεο  απόθαζεο  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  κε  ζέκα :                

« Σξνπνπνίεζε  ζρεδίνπ  πόιεσο  ζηελ  Σνπηθή  Κνηλόηεηα  Παλαγηάο  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

12. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  ηελ  παξνρή  ππεξεζίαο  κε  ηίηιν :                                   

« Λεηηνπξγία  Βηνινγηθνύ  Καζαξηζκνύ  Φηιηππηάδαο ». 



 

 

13. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  ηελ  παξνρή  ππεξεζίαο  κε  ηίηιν :                           

« Δπηζθεπέο  θαη  ζπληεξήζεηο  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

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

« Καηαζθεπή  ρώξσλ  πάξθηλγθ  ζηε  Φηιηππηάδα ». 

15. Καζνξηζκόο  εξγαζηώλ  θαη  ηξόπνο  εθηέιεζεο  έξγσλ  εληαγκέλσλ  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2017. 

16. Απνδνρή  πνζνύ  53.413,00 €  από  ηελ  Πεξηθέξεηα  Ζπείξνπ  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  

ηίηιν :  « Ζιεθηξνδόηεζε  ηνπ  αληιηνζηαζίνπ  ζηε  ζέζε  ‘’ Κάκπνο ‘’  Αλσγείνπ »  θαη  

ηξνπνπνίεζε  ηνπ  Σερληθνύ  πξνγξάκκαηνο  έηνπο  2017  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  γηα  ηελ  εγγξαθή  

ηνπ  παξαπάλσ  έξγνπ  ζε  απηό.  

17. Έγθξηζε  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Γηακνξθώζεηο  ρώξσλ  αζιόηνπνπ  Θεζπξσηηθνύ »,  

πξνϋπνινγηζκνύ  30.000,00 €,  έγθξηζε  ζύλαςεο  πξνγξακκαηηθήο  ζύκβαζεο  κεηαμύ  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ  θαη  ηεο  Πεξηθεξεηαθήο  Δλόηεηαο  Πξέβεδαο – Πεξηθέξεηαο  Ζπείξνπ  γηα  ηελ  

πινπνίεζε  ηνπ  παξαπάλσ  έξγνπ,  εμνπζηνδόηεζε  ηνπ  Γεκάξρνπ  γηα  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  

πξνγξακκαηηθήο  ζύκβαζεο  θαη  νξηζκόο  κειώλ  γηα  ηε  ζπκκεηνρή  ηνπο  ζηελ  Κνηλή  

Δπηηξνπή  Παξαθνινύζεζεο  ηνπ  έξγνπ. 

18. Έγθξηζε  Σερληθνύ  Πξνγξάκκαηνο  έηνπο  2018  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

19. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Γηακόξθσζε  

πεδόδξνκνπ  επί  ηεο  Μπηδαλίνπ  ζηε  Φηιηππηάδα ». 

20. Έγθξηζε  2
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Δπέθηαζε  δηθηύνπ  

απνρέηεπζεο  ζηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο ». 

21. Έγθξηζε  2
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε  θαη  

αλαθαίληζε  απνδπηεξίσλ  γεπέδνπ  Αληηζθαίξηζεο  ( Σέληο )  Γεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  

Φηιηππηάδαο ». 

22. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Αλαβάζκηζε  

εγθαηαζηάζεσλ  αζιόηνπνπ  Θεζπξσηηθνύ ». 

23. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Ππξνπξνζηαζία  

Γάζνπο  Εεξνύ ». 

24. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Έξγα  

πξόζβαζεο  ζηηο  αγξνηηθέο  εθκεηαιιεύζεηο  ζηελ  Σνπηθή  Κνηλόηεηα  Πέηξαο ». 

25. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                             

« Καηαζθεπή  νζηενθπιαθίνπ  ζην  Νεθξνηαθείν  ηνπ  Ηεξνύ  Νανύ  Αγίνπ  Γεσξγίνπ  ζηελ  

Γεκνηηθή  Κνηλόηεηα  Φηιηππηάδαο ». 

26. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                              

« Αζθαιηνζηξώζεηο  νδώλ  Σνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Θεζπξσηηθνύ ». 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  

 


