
                        

                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   09  Φεβρουαρίου  2018   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.   1575                              
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   02η  

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  14  Φεβροσαρίοσ  2018  θαη  ώξα  14 : 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  θαη  δηάζεζε  πίζησζεο  γηα  ηελ  αληηκεηώπηζε  δαπάλεο  πξσηνρξνληάηηθεο  πίηαο  ησλ  

ππαιιήισλ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

4. Έγθξηζε  θαη  δηάζεζε  δαπάλεο  ερεηηθήο  θάιπςεο  επεηεηαθώλ  εθδειώζεσλ  έηνπο  2018. 

5. Φνξήγεζε  νηθνλνκηθήο  ελίζρπζεο  ζε  Σπιιόγνπο. 

6. Απνδνρή  πνζνύ  250.000,00 €  από  ην  Υπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ,  ρξεκαηνδόηεζε  ηνπ  Γήκνπ  

Εεξνύ,  ( ΣΑΔ 055 ) :  « Πξόγξακκα  πξόιεςεο  θαη  αληηκεηώπηζεο  δεκηώλ  θαη  θαηαζηξνθώλ  

πνπ  πξνθαινύληαη  από  ζενκελίεο  ζηνπο  Ο.Τ.Α.  Α΄ θαη  Β΄ βαζκνύ  ηεο  Φώξαο »  θαη  

ηξνπνπνίεζε  ηνπ  Τερληθνύ  πξνγξάκκαηνο  έηνπο  2018  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  γηα  ηελ  εγγξαθή  

ηεο  ρξεκαηνδόηεζεο  ζε  απηό. 

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

ηίηιν : « Σηεγαλνπνίεζε  νκβξνδεμακελώλ  Γήκνπ  Εεξνύ »  θαη  ηξνπνπνίεζε  ηνπ  Τερληθνύ  

πξνγξάκκαηνο  έηνπο  2018  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  γηα  ηελ  εγγξαθή  ηνπ  ζε  απηό. 

8. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  ηελ  παξνρή  ππεξεζίαο  κε  ηίηιν :                               

« Σπληήξεζε  αληιηνζηαζίσλ  ιπκάησλ  ( Αληιηνζηάζηα  απνρέηεπζεο  Φηιηππηάδαο  θαη  Νέαο  

Κεξαζνύληαο ) ».  

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

εληαγκέλσλ  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

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

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

Πξέβεδαο,  εμαηηίαο  επηθίλδπλσλ  θαηξηθώλ  θαηλνκέλσλ ». 

 

 



 

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

« Πξόιεςε  θαη  απνθαηάζηαζε  δεκηώλ  ζην  δίθηπν  ππνδνκώλ  ηεο  Γεκνηηθήο  Δλόηεηαο  

Θεζπξσηηθνύ – Δγθηβσηηζκόο όκβξησλ θεληξηθνύ αγσγνύ  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Θεζπξσηηθνύ ». 

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

« Αληηθαηάζηαζε  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ  Τνπηθή  Κνηλόηεηα  Παπαδαηώλ ». 

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

« Δπέθηαζε  δηθηύνπ  απνρέηεπζεο  ζηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο ». 

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

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

ζέζε  Φηιηππηάδα  ( ΦΘ  60 + 800 ) ». 

 

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  

 

 


