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Mέλη του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Ζηρού
Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
Προέδρους και Εκπροσώπους Σοπικών Κοινοτήτων

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο
Φηιηππηάδαο ηελ Γεσηέρα 29 Ηανοσαρίοσ 2018 θαη ώξα 19 : 00΄ ζε ζσνεδρίαζη
γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο :
1.

Αλαηξνπή αλαιήςεσλ ππνρξεώζεσλ.

2.

Έγθξηζε ζρεδίνπ αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2018.

3.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπαλώλ ( πξνκεζεηώλ – ππεξεζηώλ – έξγσλ ).

4.

Σπδήηεζε – ελεκέξσζε ζρεηηθά κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ην Γήκν.

5.

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

6.

Γηαγξαθή – δηόξζσζε νθεηιώλ από ηνπο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ ζε
εθαξκνγή δηθαζηηθήο απόθαζεο θαζώο θαη εθ΄ παξαδξνκήο ρξέσζεο.

7.

Μείσζε δεκνηηθώλ ηειώλ ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο δεκνηώλ.

8.

Καζνξηζκόο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ γηα
ην έηνο 2018.

9.

Δμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ θ. Γηαθνπβάθε Φαξάιακπνπ πνπ αθνξά ηελ παξαίηεζή ηνπ από
εθθαζαξηζηήο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Φηιηππηάδαο ( Γ.Δ.Υ.Α.Φ. ).

10. Απνδνρή πνζνύ 40.000,00 € από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν : « Δπείγνπζεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο δεκηώλ θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο
Γήκνπ Εεξνύ από ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα πνπ έπιεμαλ ηελ Ήπεηξν από 31-11- 2017
έσο 03-12-2017 » θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Τερληθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ
Εεξνύ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε απηό.
11. Τξνπνπνίεζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο.
12. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : « Βειηίσζε
παηδηθώλ ραξώλ Τ. Κ. Γνξγνκύινπ θαη Τ. Κ. Πέηξαο ».
13. Έγθξηζε εθηέιεζεο, θαζνξηζκόο εξγαζηώλ θαη ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Τ. Κ. Αγίνπ
Γεσξγίνπ ».

14. Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ( ηαθηνπνηεηηθνύ ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Αλάδεημε πεγώλ Σάκπαιεο Γ. Γ. Γνξγνκύινπ Γήκνπ Αλσγείνπ ».
15. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Γηακόξθσζε
ρώξνπ ζηελ είζνδν ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ Γεσξγίνπ ».
16. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Καηαζθεπή
ηνηρείνπ ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Παλαγηάο ».
17. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Υδξνδόηεζε
νηθηζκνύ Άλσ Κεξαζώλα Γήκνπ Εεξνύ ».
18. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Καηαζθεπή δηθηύνπ θαη κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ ηέσο Γήκν Κνκπνηίνπ ».
19. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Καηαζθεπή δηθηύνπ αθαζάξησλ νηθηζκώλ Πέηα θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ ».

Ν Ξρόεδρος
Σρήζηος Σαζίδης

