
                        

                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   08  Μαρτίου  2018   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.  3241                                
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   03η  

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  12  Καρηίοσ  2018  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  

2018. 

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

3. Έγθξηζε  έθζεζεο  εζόδσλ – εμόδσλ  ηνπ  4
νπ

  ηξηκήλνπ  έηνπο  2017  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2017. 

4. Έγθξηζε  θαη  δηάζεζε  πίζησζεο  γηα  ερεηηθή  θάιπςε  θαη  ελνηθίαζε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ  γηα  

ηηο  πνιηηηζηηθέο  εθδειώζεηο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ,  έηνπο  2018. 

5. Έγθξηζε  θαη  δηάζεζε  πίζησζεο  γηα  ηελ  παξάζεζε  δείπλνπ  ζηνπο  ζπκκεηέρνληεο  ζηε  εηήζηα  

Γεληθή  Σπλέιεπζε  ηνπ  Γηθηύνπ  Πόιεσλ  κε  Λίκλεο  πνπ  ζα  δηεμαρζεί  ζηε  Φηιηππηάδα  ζηηο  

21  θαη  22  Απξηιίνπ  2018. 

6. Γηαγξαθή  νθεηιώλ  θαηά  ηνπ  Γήκνπ,  ιόγσ  παξαγξαθήο  θαη  κε  λνκηκνπνίεζεο  δαπαλώλ.   

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

8. Δπηζηξνθή  ρξεκάησλ  ζε  νθεηιέηεο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ,  σο  αρξεσζηήησο  θαηαβιεζέλησλ. 

9. Έγθξηζε  επηζηξνθήο  κέξνπο  εγγπεηηθώλ  επηζηνιώλ  από  ηελ  ζύκβαζε  πξνκήζεηαο  θαπζίκσλ  

έηνπο  2016 – 2019. 

10. Απνδνρή  πνζνύ  44.470,00 €  από  ην  Υπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ  θαη  θαηαλνκή  απηνύ  ζηηο  

ζρνιηθέο  επηηξνπέο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  γηα  ηελ  θάιπςε  

ιεηηνπξγηθώλ  δαπαλώλ  ησλ  ζρνιείσλ  έηνπο  2018. 

11. Απνδνρή  απόθαζεο  έληαμεο  ζην  Δπηρεηξεζηαθό  Πξόγξακκα  «Υπνδνκέο  Μεηαθνξώλ,  

Πεξηβάιινλ  θαη  Αεηθόξνο  Αλάπηπμε  2014 – 2020 »  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  

Σπζηήκαηνο  Βειηίσζεο – Δθζπγρξνληζκνύ  ηνπ  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  κε  ζηόρν  ηελ  νξζνινγηθή  

δηαρείξηζε,  εμνηθνλόκεζε  ελέξγεηαο  θαη  ύδαηνο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ »,  ζπλνιηθνύ  

πξνϋπνινγηζκνύ  1.484.690,44 €,  απνδνρή  ησλ  εηδηθώλ  όξσλ  απηήο  θαη  νξηζκόο  ππνιόγνπ  

δηαρεηξηζηή. 

12. Έγθξηζε  πξόζιεςεο  πξνζσπηθνύ  κε  ζύκβαζε  εξγαζίαο  ηδησηηθνύ  δηθαίνπ  νξηζκέλνπ  

ρξόλνπ,  δίκελεο  δηάξθεηαο,  γηα  θάιπςε  θαηεπεηγνπζώλ  επνρηθώλ  ή  πξόζθαηξσλ  αλαγθώλ  

ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 



 

13. Σπκκεηνρή  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  ζην  πξόγξακκα  δαθνθηνλίαο  πεξηόδνπ  2018,  ηεο  Γηεύζπλζεο  

Αγξνηηθήο  Οηθνλνκίαο  &  Κηεληαηξηθήο,  Πεξηθεξεηαθήο  Δλόηεηαο  Πξέβεδαο. 

14. Έγθξηζε  εηζεγεηηθήο  έθζεζεο  ηεο  Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο  Γήκνπ  Εεξνύ  ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. )   

γηα  ηελ  ηεθκεξίσζε  ησλ  εζόδσλ – εμόδσλ  απηήο  θαη  έγθξηζε  ρξεκαηνδόηεζήο  ηεο  από  ην  

Γήκν  Εεξνύ. 

15. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  25/2018  απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  ηνπ  Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ  

« Οξγαληζκόο  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ  Γήκνπ  Εεξνύ »  πνπ  αθνξά  αίηεκα  αλαπιήξσζεο – 

αληηθαηάζηαζεο  δηνξηζηένπ  Γ. Δ.  καγείξσλ  πξνο  ΑΣΔΠ. 

16. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ. 27/2018  απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  ηνπ  Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ  

« Οξγαληζκόο  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ  Γήκνπ  Εεξνύ »  πνπ  αθνξά  ηελ  αλακόξθσζε  ηνπ  

πξνϋπνινγηζκνύ,  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018.  

17. Έγθξηζε  ηξνπνπνίεζεο  ηεο  κειέηεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : «  Αλάπιαζε  θεληξηθήο  πιαηείαο  

Φηιηππηάδαο ». 

18. Έγθξηζε  εθηέιεζεο,  θαζνξηζκόο  εξγαζηώλ  θαη  θαζνξηζκόο  ηξόπνπ  εθηέιεζεο  έξγσλ  

εληαγκέλσλ  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

19. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή  ρώξσλ  

πάξθηλγθ  ζηε  Φηιηππηάδα ». 

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

« Αλαβάζκηζε  εγθαηαζηάζεσλ  αζιόηνπνπ  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Νέαο  Κεξαζνύληαο ». 

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

« Βειηίσζε  ππνδνκώλ  ππαίζξησλ  δξαζηεξηνηήησλ  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Γπκλνηόπνπ ». 

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

« Οινθιήξσζε  θαηαζθεπήο  κνλνπαηηνύ  πξνο  ηελ  ηξύπα  ηνπ  Αγηώξγε  ζηελ  Τνπηθή  

Κνηλόηεηα  Αγίνπ  Γεσξγίνπ  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

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

θαη  απνθαηάζηαζε  δεκηώλ  ζην  δίθηπν  ππνδνκώλ  ηεο  Γεκνηηθήο  Δλόηεηαο  Θεζπξσηηθνύ – 

Δγθηβσηηζκόο  όκβξησλ  θεληξηθνύ  αγσγνύ   Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Θεζπξσηηθνύ ». 

24. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε  

θαη  αλαθαίληζε  απνδπηεξίσλ  γεπέδνπ  Αληηζθαίξηζεο  ( Τέληο )  Γεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  

Φηιηππηάδαο ». 

25. Έγθξηζε  κεηαθίλεζεο  εθηόο  έδξαο  ηνπ  Γεκάξρνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  

 

 


