
                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   04  Μαΐου  2018   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    

ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.  5188                                
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   06η  

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  09  Καΐοσ  2018  θαη  ώξα  19 : 00΄ ζε  ζσνεδρίαζη  γηα  

ζπδήηεζε  θαη  ιήςε  απνθάζεσλ  ζηα  παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο :  

1. Σπδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  επί  ηνπ  ζρεδίνπ  λόκνπ  κε  ηίηιν : « Μεηαξξύζκηζε  ηνπ  

ζεζκηθνύ  πιαηζίνπ  ηεο  Τνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε  ηεο  Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε  

ηεο  Σπκκεηνρήο –Βειηίσζε  ηεο  νηθνλνκηθήο  θαη  αλαπηπμηαθήο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  ΟΤΑ                         

( Πξόγξακκα  ‘’ ΚΛΔΗΣΘΔΝΖΣ  Η ‘’ ) ».   

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

3. Έγθξηζε  έθζεζεο  εζόδσλ – εμόδσλ  ηνπ  1
νπ

  ηξηκήλνπ  έηνπο  2018  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

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

5. Έγθξηζε  αλαλέσζεο  πξνγξακκαηηθήο  ζύκβαζεο  κε  ηνλ  Ο.Α.Δ.Γ.  γηα  ηε  ιεηηνπξγία  

Γξαθείνπ  Αληαπνθξηηή  Ο.Α.Δ.Γ.  ζηελ  Γεκνηηθή  Δλόηεηα  Φηιηππηάδαο  Γήκνπ  Εεξνύ. 

6. Έγθξηζε  απ΄ επζείαο  αλάζεζεο,  κεηά  από  δηαπξαγκάηεπζε  ηεο  νκάδαο  2Γ  ( πξνκήζεηα  

εηδώλ  Αξηνπνηείνπ – Εαραξνπιαζηηθήο ),  πξνϋπνινγηζκνύ  5.419,05 €  ηνπ  δηαγσληζκνύ κε  

ηίηιν : « Πξνκήζεηα  ηξνθίκσλ  γηα  ην  Γήκν  Εεξνύ  θαη  ηνπο  θνξείο  ηνπ  γηα  ην  έηνο  2018 ». 

7. Έγθξηζε  πξσηνθόιισλ  παξαιαβήο  γεληθώλ  ππεξεζηώλ  θαη  εξγαζηώλ.   

8. Απνδνρή  πνζνύ  33.400,00 €  από  ην  Υπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ  γηα  ηελ  θάιπςε  δξάζεσλ  

ππξνπξνζηαζίαο  θαη  θαζνξηζκόο  ελεξγεηώλ  γηα  ηελ  θάιπςε  δξάζεσλ  ππξνπξνζηαζίαο. 

9. Απνδνρή  πνζνύ  70.000,00 €  από  ηελ  Πεξηθέξεηα  Ζπείξνπ  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  

ηίηιν : « Βειηίσζε  θνηλνρξήζηνπ  ρώξνπ  ζηε  Γεκνηηθή  Δλόηεηα  Φηιηππηάδαο  ( πιαηεία  

Μάζηαθα ) »  θαη  ηξνπνπνίεζε  ηνπ  Τερληθνύ  πξνγξάκκαηνο  έηνπο  2018  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  

γηα  ηελ  εγγξαθή  ηνπ  ζε  απηό. 

10. Απνδνρή  ηεο  ζπκκεηνρήο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  ζην  Πξόγξακκα  « ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ  ΗΗ »  γηα  ηελ  

πξνκήζεηα  κεραλεκάησλ  έξγνπ  ή  θαη  ζπλνδεπηηθνύ  εμνπιηζκνύ,  ζηα  πιαίζηα  ηεο  αξηζ.  

5132/23-02-2018  πξόζθιεζεο  Η  ηνπ  Υπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ,  απνδνρή  ηεο  ζρεηηθήο  

ρξεκαηνδόηεζεο  θαη  ησλ  όξσλ  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  θαη  εμνπζηνδόηεζε  ηνπ  Γεκάξρνπ  γηα  

ηελ  ππνβνιή  ηεο  ζρεηηθήο  πξόηαζεο  θαη  θάζε  άιιεο  ελέξγεηαο  πνπ  απαηηείηαη  γηα  ην  

ζθνπό  απηό. 



 

 

11. Απνδνρή  ηεο  ζπκκεηνρήο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  ζην  Πξόγξακκα  « ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ  ΗΗ »  γηα  ηελ  

έληαμε  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν  « Δπηζθεπή,  ζπληήξεζε  ζρνιηθώλ  θηηξίσλ  θαη  αύιεησλ  ρώξσλ  

θαη  ινηπέο  δξάζεηο »,  ζηα  πιαίζηα  ηεο  αξηζ.  5133/23-02-2018 πξόζθιεζεο  ΗΗ  ηνπ  Υπνπξγείν  

Δζσηεξηθώλ,  απνδνρή  ηεο  ζρεηηθήο  ρξεκαηνδόηεζεο  θαη  ησλ  όξσλ  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  θαη  

εμνπζηνδόηεζε  ηνπ  Γεκάξρνπ  γηα  ηελ  ππνβνιή  ηεο  ζρεηηθήο  πξόηαζεο  θαη  θάζε  άιιεο  

ελέξγεηαο  πνπ  απαηηείηαη  γηα  ην  ζθνπό  απηό. 

12. Απνδνρή  ηεο  ζπκκεηνρήο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  ζην  Πξόγξακκα  « ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ  ΗΗ »  γηα  ηελ  

έληαμε  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν  « Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε  εμνπιηζκνύ  γηα  ηελ  αλαβάζκηζε  

παηδηθώλ  ραξώλ  ησλ  Γήκσλ  ηεο  Φώξαο »,  ζηα  πιαίζηα  ηεο  αξηζ.  7244/13-03-2018 

πξόζθιεζεο  ΗΗΗ  ηνπ  Υπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ,  απνδνρή  ηεο  ζρεηηθήο  ρξεκαηνδόηεζεο  θαη  

ησλ  όξσλ  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  θαη  εμνπζηνδόηεζε  ηνπ  Γεκάξρνπ  γηα  ηελ  ππνβνιή  ηεο  

ζρεηηθήο  πξόηαζεο  θαη  θάζε  άιιεο  ελέξγεηαο  πνπ  απαηηείηαη  γηα  ην  ζθνπό  απηό. 

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

εληαγκέλσλ ζην ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

14. Τξνπνπνίεζε  ηερληθνύ  πξνγξάκκαηνο. 

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

« Αλάπιαζε  θεληξηθήο  πιαηείαο  Φηιηππηάδαο ». 

16. Έγθξηζε  κεηαθίλεζεο  εθηόο  έδξαο  ηνπ  Γεκάξρνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

 

  

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  

 


