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Mέλη του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Ζηρού
Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
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Προέδρους και Εκπροσώπους Σοπικών Κοινοτήτων

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο
Φηιηππηάδαο ηελ Ρεηάρηη 30 Καΐοσ 2018 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. Έγθξηζε ζρεδίνπ αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2018.
3. Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο γεληθώλ ππεξεζηώλ θαη εξγαζηώλ.
4. Γηαγξαθή – δηόξζσζε νθεηιώλ από ηνπο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ.
5. Έγθξηζε θαηάξηηζεο Μεζνπξόζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο ηνπ
Γήκνπ Εεξνύ εηώλ 2019 – 2022.
6. Σπδήηεζε – ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνύο πιεηζηεξηαζκνύο.
7. Έγθξηζε θαλνληζκνύ ρξήζεο παξαρσξνύκελσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.
8. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : « Πξνκήζεηα
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ έηνπο 2018 ».
9. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 81/2018 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
« Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Εεξνύ » πνπ αθνξά ηελ αλακόξθσζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
10. Έγθξηζε επέθηαζεο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ.
11. Απνδνρή πνζνύ 44.470,00 € από ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη θαηαλνκή απηνύ ζηηο
ζρνιηθέο επηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ έηνπο 2018.
12. Απνδνρή πνζνύ 77.613,62 € από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν : « Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθήο νδνύ ζηε ζέζε ‘’ Μπνπζνύιηδα ‘’ ηεο Τνπηθήο
Κνηλόηεηαο Νέαο Κεξαζνύληαο Γήκνπ Εεξνύ » θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Τερληθνύ
πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ Εεξνύ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε απηό.
13. Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ θαη ηεο
Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ( Μεραλνιόγν
Μεραληθό θαη Πηπρηνύρν Πιεξνθνξηθήο ) γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ.

14. Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ θαη ηεο ΓΔΥΑ
Άξηαο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Ύδξεπζε
Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Πέηξαο Γήκνπ Εεξνύ θαη ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Σηξνγγπιήο Γήκνπ
Αξηαίσλ », ζην πιαίζην πξόζθιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο « ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ Η ».
15. Έγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην Πξόγξακκα « ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ Η », ζηνλ
άμνλα πξνηεξαηόηεηαο « Βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο », κε ηίηιν
πξάμεο : « Υπνδνκέο ύδξεπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνύο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο
ύδαηνο γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε », ζηα πιαίζηα ηεο αξηζ. 18334/10-05-2018 πξόζθιεζεο
Η ηνπ Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ.
16. Έγθξηζε εθηέιεζεο, θαζνξηζκόο εξγαζηώλ θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο έξγσλ
εληαγκέλσλ ζην ηερληθό πξόγξακκα Γήκνπ Εεξνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
17. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Καηαζθεπή ρώξσλ πάξθηλγθ ζηε Φηιηππηάδα ».
18. Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Γηακόξθσζε
πεδνδξνκίσλ ζηνλ νηθηζκό Τύξγηαο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Κξαλέαο ».
19. Έγθξηζε 2νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Καηαζθεπή ρώξσλ
πάξθηλγθ ζηε Φηιηππηάδα ».
20. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Δξγνηαμηαθή
ζήκαλζε θαη ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ζηελ Δ. Ο. Ησαλλίλσλ – Άξηαο ζηε ζέζε Φηιηππηάδα
( ΦΘ 60 + 800 ) ».
21. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Δπέθηαζε
δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηελ πόιε ηεο Φηιηππηάδαο ».
22. Σπγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Γηακόξθσζε πεδνδξνκίνπ επί ηεο Μπηδαλίνπ ζηε Φηιηππηάδα ».
23. Σπγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Γηακόξθσζε νδνύ Ναπνιέσλ Εέξβα, ζηε Φηιηππηάδα ».

Ν Ξρόεδρος
Σρήζηος Σαζίδης

