
                        

                               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   25  Αυγούστου  2017   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    

ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.  11567                               
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   13η  

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  30  Ασγούζηοσ  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. Απνδνρή  πνζνύ  26.100,00 €  από  ην  Τπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ  γηα  επηζθεπή  θαη  ζπληήξεζε  

ζρνιηθώλ  θηηξίσλ  θαη  θαηαλνκή  απηνύ  ζηηο  ζρνιηθέο  επηηξνπέο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  

Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  γηα  ηελ  επηζθεπή  θαη  ζπληήξεζε  ζρνιηθώλ  θηηξίσλ. 

3. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  παξαιαβήο  ππεξεζηώλ.                     

4. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  παξαθνινύζεζεο  θαη  παξαιαβήο  πξνκεζεηώλ.                 

5. Αληηθαηάζηαζε  κειώλ  ρνιηθώλ  Δπηηξνπώλ. 

6. Απνδνρή  παξαίηεζεο  ηαθηηθώλ  κειώλ  από  ην  Γηνηθεηηθό  πκβνύιην  ηνπ  Ννκηθνύ  

Πξνζώπνπ  « Οξγαληζκόο  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ  Γήκνπ  Εεξνύ »  θαη  νξηζκόο  λέσλ  κειώλ. 

7. Λήςε  απόθαζεο  γηα  ξύζκηζε  ιεμηπξόζεζκσλ  νθεηιώλ  ηξίησλ  πξνο  ην  Γήκν,  ζύκθσλα  κε  

ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  52  ηνπ  Νόκνπ  4483/2017.    

8. Δπηζηξνθή  πνζνύ  ζηελ  ΟΡΡΑΟΝ  Αλώλπκε  Σερληθή  Δηαηξεία,  σο  αρξεσζηήησο  

θαηαβιεζέλ. 

9. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  35/2017  Απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ  ηεο  Κνηλσθεινύο  

Δπηρείξεζεο  Γήκνπ  Εεξνύ  ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. )  πνπ  αθνξά  ηελ  έγθξηζε  ηνπ  Ηζνινγηζκνύ  θαη  

ησλ  απνηειεζκάησλ  ρξήζεσο  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2016. 

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

εκπνξνπαλήγπξεο  Θεζπξσηηθνύ. 

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

εκπνξνπαλήγπξεο  Φηιηππηάδαο. 

12. Έγθξηζε  ππνβνιήο  πξόηαζεο  ζην  Πξόγξακκα  Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο  ( ΠΑΑ )  2014 – 2020  

ζην  Μέηξν  4,  Γξάζε  4.3.4 : « Βειηίσζε  ηεο  πξόζβαζεο  ζε  γεσξγηθή  γε  θαη  θηελνηξνθηθέο  

εθκεηαιιεύζεηο »  γηα  έληαμε  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  αγξνηηθνύ  δξόκνπ         

Γξπόθπην – θάκπνο  ζηελ  Σνπηθή  Κνηλόηεηα  Γξπνθύηνπ ». 



 

 

13. Σξνπνπνίεζε  Σερληθνύ  πξνγξάκκαηνο. 

14. Αλάιεςε  από  ην  Γήκν  Εεξνύ  ηνπ  θόζηνπο  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  παξνρώλ  απνρέηεπζεο  ζηα  

πιαίζηα  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Δζσηεξηθό  δίθηπν  απνρέηεπζεο  αθαζάξησλ  ζηνλ  νηθηζκό  

Θεζπξσηηθνύ  ηεο  Σ. Κ.  Θεζπξσηηθνύ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

15. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε  θαη  

αλαθαίληζε  απνδπηεξίσλ  γεπέδνπ  Αληηζθαίξηζεο  ( Σέληο )  Γεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  

Φηιηππηάδαο ».   

16. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Γηακόξθσζε  ρώξνπ  

ζηελ  είζνδν  ηεο  Σνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Αγίνπ  Γεσξγίνπ ».   

17. Έγθξηζε  2
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε  

δεκηώλ  ζην  νδηθό  δίθηπν  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  ηεο  Πεξηθεξεηαθήο  Δλόηεηαο  Πξέβεδαο,  

εμαηηίαο  επηθίλδπλσλ  θαηξηθώλ  θαηλνκέλσλ ». 

18. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Άκεζε  

απνθαηάζηαζε  δεκνηηθήο  νδνύ  παξόδνπ  ηεο  8
εο

  επαξρηαθήο  νδνύ  Π. Δ.  Πξέβεδαο  ζην  

Πνιπζηάθπιιν ». 

19. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                           

« Σζηκεληνζηξώζεηο  νδώλ  Σνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Κξαλέαο ». 

20. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                           

« Πξόιεςε  θαη  αληηκεηώπηζε  δεκηώλ  θαη  θαηαζηξνθώλ  πνπ  πξνθαινύληαη  από  ζενκελίεο ». 

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

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

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

« Καηαζθεπή  γεπέδνπ  θαιαζνζθαίξηζεο  ζηνλ  νηθηζκό  Ζιηνβνύληα ». 

23. Έγθξηζε  κεηαθίλεζεο  εθηόο  έδξαο  ηνπ  Γεκάξρνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  
 


