
                        

                               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   15  Ηουνίου  2017   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.  8535                               
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   10η  

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  19  Ηοσνίοσ  2017  θαη  ώξα  19 : 00΄ ζε  ζσνεδρίαζη  γηα  

ζπδήηεζε  θαη  ιήςε  απνθάζεσλ  ζηα  παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο :  

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

2. Χνξήγεζε  νηθνλνκηθήο  ελίζρπζεο  ζε  πιιόγνπο  θαη  Ννκηθά  Πξόζσπα  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ.   

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

4. Σξνπνπνίεζε  ηεο  αξηζ.  241/2014  πξνεγνύκελεο  απόθαζεο  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  κε  ζέκα   

« Έγθξηζε  εγγξαθήο  ηνπ  Γήκνπ  καο  σο  ζπλδξνκεηήο  ζε  εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά  θαη  

ειεθηξνληθέο  ζειίδεο  λνκνζεζηώλ  Ο. Σ. Α. ».   

5. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  74/2017  Απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ  ηνπ  Ννκηθνύ  

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

ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ,  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2017. 

6. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  30/2017  απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ  ηεο  Κνηλσθεινύο  

Δπηρείξεζεο  Γήκνπ  Εεξνύ  πνπ  αθνξά  ηελ  αλακόξθσζε  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ,  νηθνλνκηθνύ  

έηνπο  2017. 

7. Καζνξηζκόο  ύςνπο  απνδεκίσζεο  Πξνέδξνπ  Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο  Γήκνπ  Εεξνύ. 

8. Γηαγξαθή  από  ηνπο  ρξεκαηηθνύο  θαηαιόγνπο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ,  ρξεώλ  νθεηιεηώλ  πνπ  

έρνπλ  θαηαζέζεη  αίηεζε  κε  απνδείμεηο  πιεξσκήο,  ινγαξηαζκώλ  ύδξεπζεο,  δηθαησκάησλ  

βνζθήο,  ρξήζεο  θνηλόρξεζησλ  ρώξσλ,  θιπ.   

9. Καζνξηζκόο  ζέζεσλ  γηα  άζθεζε  δξαζηεξηνηήησλ  ππαίζξηνπ  ζηάζηκνπ  εκπνξίνπ.  

10. Απνδνρή  απόθαζεο  έληαμεο  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  εμνπιηζκνύ  γηα  ην  

Κνηλσληθό  Παληνπσιείν  Γήκνπ  Εεξνύ »  ζην  Δπηρεηξεζηαθό  Πξόγξακκα  « ΖΠΔΗΡΟ  2014 – 

2020 »,  ζπλνιηθνύ  πξνϋπνινγηζκνύ  19.676,32 €.   

11. Έγθξηζε  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή  ηερληθώλ  ζηνλ  ΣΟΔΒ  Κεξαζώλαο – 

Παλαγηάο »,  πξνϋπνινγηζκνύ  6.200,00 €,  έγθξηζε  ζύλαςεο  πξνγξακκαηηθήο  ζύκβαζεο  

κεηαμύ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  θαη  ηνπ  ΣΟΔΒ  Κεξαζώλαο – Παλαγηάο  γηα  ηελ  πινπνίεζε  ηνπ  

έξγνπ,  εμνπζηνδόηεζε  ηνπ  Γεκάξρνπ  γηα  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  πξνγξακκαηηθήο  ζύκβαζεο  θαη  

νξηζκόο  κειώλ  γηα  ηε  ζπκκεηνρή  ηνπο  ζηελ  Κνηλή  Δπηηξνπή  Παξαθνινύζεζεο. 



 

 

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

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2017. 

13. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  ηελ  πξνκήζεηα  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  θαη  

εγθαηάζηαζε  πισηώλ  θαη  ινηπώλ  ππνζηεξηθηηθώλ  ζηνηρείσλ  γηα  ηελ  αλάπηπμε  κε  κόληκεο  

ππνδνκήο  πισηήο  θνιπκβεηηθήο  δεμακελήο  ζηε  Λίκλε  Εεξνύ ».    

14. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Σζηκεληνζηξώζεηο  

νδώλ  Σ.  Κ.  Κξαλέαο ». 

15. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Πξόιεςε  θαη  

αληηκεηώπηζε  δεκηώλ  θαη  θαηαζηξνθώλ  πνπ  πξνθαινύληαη  από  ζενκελίεο ». 

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

« Δξγνηαμηαθή  ζήκαλζε  θαη  ξπζκίζεηο  θπθινθνξίαο  ζηελ  Δ. Ο.  Ησαλλίλσλ – Άξηαο  ζηε  

ζέζε  Φηιηππηάδα  ( ΧΘ  60 + 800 ) ». 

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

« Δπέθηαζε  δηθηύνπ  Απνρέηεπζεο  ζηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο ».   

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

« Έξγα  πξόζβαζεο  ζηηο  αγξνηηθέο  εθκεηαιιεύζεηο  ζηελ  Σνπηθή  Κνηλόηεηα  Πέηξαο ». 

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

« Καηαζθεπή  γεπέδνπ  θαιαζνζθαίξηζεο  ζηνλ  νηθηζκό  Ζιηνβνύληα ». 

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

« Απνθαηάζηαζε  δεκηώλ  ζην  νδηθό  δίθηπν  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  ηεο  Πεξηθεξεηαθήο  Δλόηεηαο  

Πξέβεδαο,  εμαηηίαο  επηθίλδπλσλ  θαηξηθώλ  θαηλνκέλσλ ». 

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

« Καηαζθεπή  γεπέδνπ  5 Χ 5  ζηελ  Σνπηθή  Κνηλόηεηα  Πέηξαο ». 

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

« Αληηπιεκκπξηθή  πξνζηαζία  ζηελ  πεξηνρή  Μπνπζνύιηδα  Γεκνηηθήο  Δλόηεηαο Φηιηππηάδαο ».                                           

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

θαλαιηώλ  πδξνζπιινγήο  νκβξίσλ  θαη  εξγαζίεο  απνθάιπςεο  θαη  απνθξάμεσλ  θξεαηίσλ  ζηελ  

Γεκνηηθή  Κνηλόηεηα  Φηιηππηάδαο ».                                           

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

« Αληηθαηάζηαζε  ζηέγεο – αλαβάζκηζε  δεκνηηθνύ  ζρνιείνπ  Αλσγείνπ ».                                           

25. Έγθξηζε  κεηαθίλεζεο  εθηόο  έδξαο  ηνπ  Γεκάξρνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

 

                                 Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  
 

                          

 


