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Mέλη του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Ζηρού
Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
Προέδρους και Εκπροσώπους Σοπικών Κοινοτήτων

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο
Φηιηππηάδαο ηελ Γεσηέρα 20 Λοεμβρίοσ 2017 θαη ώξα 18 : 00΄ ζε ζσνεδρίαζη
γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο :
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2.
3.
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Έγθξηζε ζρεδίνπ αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.
Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπαλώλ ( πξνκεζεηώλ – ππεξεζηώλ – έξγσλ ).
Έγθξηζε έθζεζεο εζόδσλ – εμόδσλ ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ έηνπο 2017 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ Εεξνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.
Δπηβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018.
Απνδνρή πνζνύ 40.720,00 € από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη θαηαλνκή απηνύ ζηηο
ζρνιηθέο επηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ έηνπο 2017.
Αληηθαηάζηαζε κειώλ ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Εεξνύ.
Γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηηο κεηαβνιέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γήκνπ Εεξνύ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018 – 2019.
Δμέηαζε αηηήκαηνο εξγαδόκελεο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ
Ανξίζηνπ Υξόλνπ ( Η.Γ.Α.Υ. ) κεξηθήο απαζρόιεζεο, εηδηθόηεηαο ΤΔ Καζαξηζηξηώλ
ρνιηθώλ Μνλάδσλ γηα αύμεζε σξώλ εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Νόκνπ 4368/2016.
Έγθξηζε ηεο αξηζ. 141/2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ « Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Εεξνύ » πνπ αθνξά ηελ αλακόξθσζε
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.
Έγθξηζε ηεο αξηζ. 106/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ « Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Εεξνύ » πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ πίλαθα ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
Έγθξηζε ηεο αξηζ. 51/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Εεξνύ ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. ) πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
Έγθξηζε ηεο αξηζ. 52/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Εεξνύ ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. ) πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πιαηζίνπ Γξάζεο ( ηνρνζεζία ) γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018.
Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν :
« πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ – θιάδεκα δέλδξσλ – πξνκήζεηα δέλδξσλ ».
Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν :
« πληήξεζε αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Εεξνύ ».

15. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν :
« Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ ».
16. Απνδνρή απόθαζεο έληαμεο ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ,
Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014 – 2020 » ηεο πξάμεο κε ηίηιν : « Δζσηεξηθό
δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηνλ νηθηζκό Θεζπξσηηθνύ ηεο Σ. Κ. Θεζπξσηηθνύ ηνπ
Γήκνπ Εεξνύ », ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 1.865.500,00 €, απνδνρή ησλ εηδηθώλ όξσλ
απηήο θαη νξηζκόο ππνιόγνπ δηαρεηξηζηή.
17. A. Έγθξηζε εθηέιεζεο θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Βειηίσζε
αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Εεξνύ », πξνϋπνινγηζκνύ 250.000,00 €. Β. Έγθξηζε ζύλαςεο
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ θαη ηνπ ΣΟΔΒ ΜΠΟΪΓΑ – ΜΑΤΡΖ γηα
ηελ εθηέιεζε έξγνπ ζε ηκήκαηα αγξνηηθώλ νδώλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο
ηνπ ΣΟΔΒ, εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο
θαη νξηζκόο κειώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ.
18. Έγθξηζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « πληήξεζε – επηζθεπή παξόδσλ ηεο 10εο
επαξρηαθήο νδνύ », πξνϋπνινγηζκνύ 25.000,00 €, έγθξηζε ζύλαςεο λέαο πξνγξακκαηηθήο
ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πξέβεδαο –
Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, εμνπζηνδόηεζε ηνπ
Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη νξηζκόο κέινπο κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ.
19. Καζνξηζκόο εξγαζηώλ θαη ηξόπνο εθηέιεζεο έξγσλ εληαγκέλσλ ζην ηερληθό πξόγξακκα
Γήκνπ Εεξνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.
20. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Καηαζθεπή
νζηενθπιαθίνπ ζην Νεθξνηαθείν ηνπ Ηεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Γεκνηηθή
Κνηλόηεηα Φηιηππηάδαο ».
21. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Πξόιεςε θαη απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην δίθηπν ππνδνκώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Θεζπξσηηθνύ – Δγθηβσηηζκόο όκβξησλ θεληξηθνύ αγσγνύ Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Θεζπξσηηθνύ ».
22. Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Πξόιεςε θαη
απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην δίθηπν ππνδνκώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Θεζπξσηηθνύ –
Δγθηβσηηζκόο όκβξησλ θεληξηθνύ αγσγνύ Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Θεζπξσηηθνύ ».
23. Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Καηαζθεπή ηνηρείνπ
ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Παλαγηάο ».
24. Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε
δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Παπαδαηώλ ».
25. πγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Γηακόξθσζε πεδνδξνκίσλ ζηελ είζνδν Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Θεζπξσηηθνύ ».
26. πγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Εεξνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Πξέβεδαο, εμαηηίαο επηθίλδπλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ».
27. πγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Τδξνδόηεζε νηθηζκνύ Αλσγείνπ Γ. Δ. Αλσγείνπ Γήκνπ Εεξνύ ».
28. πγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Απνθαηάζηαζε θαη αλαθαίληζε απνδπηεξίσλ γεπέδνπ Αληηζθαίξηζεο ( Σέληο ) Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Φηιηππηάδαο »,
29. Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο ηνπ Γεκάξρνπ θαη Αληηδεκάξρσλ Γήκνπ Εεξνύ.
Ν Ξρόεδρος
Σρήζηος Σαζίδης

