
                                 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   16  Αυγούστου  2018   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.  9219                                
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   11η  

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  20  Ασγούζηοσ  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  πξσηνθόιισλ  παξαιαβήο  γεληθώλ  ππεξεζηώλ  θαη  εξγαζηώλ.   

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

5. Έγθξηζε  θαηαζηξνθήο  αληηθεηκέλσλ  πνπ  δελ  πξνζθέξνπλ  θακία  εμππεξέηεζε  ζηηο  αλάγθεο  

ηνπ  Γήκνπ  θαη  δελ  έρνπλ  θακία  ρξεκαηηθή  αμία. 

6. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  124/2018  απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  ηνπ  Ννκηθνύ  

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

ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ,  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

7. Έγθξηζε  θαλνληζηηθήο  πξάμεο  ηεο  Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο  Εσήο  γηα  ηε  δηελέξγεηα  ηεο  

εκπνξνπαλήγπξεο  Θεζπξσηηθνύ. 

8. Έγθξηζε  θαλνληζηηθήο  πξάμεο  ηεο  Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο  Εσήο  γηα  ηε  δηελέξγεηα  ηεο  

εκπνξνπαλήγπξεο  Φηιηππηάδαο. 

9. Απνδνρή  πνζνύ  20.000,00 €  από  ηελ  Πεξηθέξεηα  Ζπείξνπ  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  

ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε  ηκήκαηνο  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ  Τνπηθή  Κνηλόηεηα  Γξπνθύηνπ »  

θαη  ηξνπνπνίεζε  ηνπ  ηερληθνύ  πξνγξάκκαηνο  έηνπο  2018  γηα  ηελ  εγγξαθή  ηνπ  ζε  απηό. 

10. Απνδνρή  απόθαζεο  έληαμεο  ζην  Πξόγξακκα  « ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ  Η »,  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                        

« Υπνδνκέο  ύδξεπζεο  γηα  ηελ  εμαζθάιηζε  επαξθνύο  πνζόηεηαο  θαη  πνηόηεηαο  ύδαηνο  γηα  

αλζξώπηλε  θαηαλάισζε  ζην  Γήκν  Εεξνύ »,  ζπλνιηθνύ  πξνϋπνινγηζκνύ  2.391.967,74 €,  

απνδνρή  ησλ  εηδηθώλ  όξσλ απηήο  θαη  εγγξαθή  ηνπ  έξγνπ  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ. 

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

εληαγκέλσλ ζην ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

12. Τξνπνπνίεζε  ηερληθνύ  πξνγξάκκαηνο. 

 



 

 

13. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε  

δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ  Τνπηθή  Κνηλόηεηα  Παπαδαηώλ ». 

14. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε  

δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ  Τνπηθή  Κνηλόηεηα  Γξπνθύηνπ ». 

15. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή  

ρώξσλ  πάξθηλγθ  ζηε  Φηιηππηάδα ». 

16. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                                          

« Ππξνπξνζηαζία  δάζνπο  Εεξνύ ». 

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

« Καηαζθεπή  ξνινγηνύ  εηο  κλήκε  Σηξαηεγνύ  Κσλζηαληίλνπ  &  Αξρνληίαο  Βαζηιείνπ  κεηά  

ηελ  εθπνίεζε  αθηλήηνπ  από  δσξεά  ζην  Γήκν ».   

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

« Καηαζθεπή  δηθηύνπ  αθαζάξησλ  νηθηζκώλ  Πέηα  θαη  Αγίνπ  Γεκεηξίνπ ». 

19.  Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή  

ξνινγηνύ  εηο  κλήκε  Σηξαηεγνύ  Κσλζηαληίλνπ  &  Αξρνληίαο  Βαζηιείνπ  κεηά  ηελ  εθπνίεζε  

αθηλήηνπ  από  δσξεά  ζην  Γήκν ».   

20. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  

θνηλόρξεζηνπ  ρώξνπ  ζηελ  Γεκνηηθή  Δλόηεηα  Φηιηππηάδαο  ( Πιαηεία  Μάζηαθα ) ».   

21. Σπγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                

« Οινθιήξσζε  θαηαζθεπήο  κνλνπαηηνύ  πξνο  ηελ  ηξύπα  ηνπ  Αγηώξγε  ζηελ  Τνπηθή  

Κνηλόηεηα  Αγίνπ  Γεσξγίνπ  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

22. Σπγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                

« Βειηίσζε  αγξνηηθήο  νδνπνηίαο  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

23. Σπγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                

« Αλαβάζκηζε  εγθαηαζηάζεσλ  αζιόηνπνπ  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Νέαο  Κεξαζνύληαο ». 

24. Σπγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                

« Γηακόξθσζε  πεδνδξνκίσλ  ζηνλ  νηθηζκό  Τύξγηαο  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Κξαλέαο ». 

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  
 


