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Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο
Φηιηππηάδαο ηελ Ρεηάρηη 04 Ηοσλίοσ 2018 θαη ώξα 19 : 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 πξσηνθόιισλ παξαιαβήο γεληθώλ ππεξεζηώλ θαη εξγαζηώλ.
4. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη
εππξεπηζκνύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2019.
5. Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα
κε ηίηιν : « Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ην Γήκν Εεξνύ θαη ηνπο Φνξείο ηνπ, γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2019 ».
6. Έγθξηζε θαη δηάζεζε δαπάλεο γηα ην δεύηεξν πκπόζην γαζηξνλνκίαο Λάθθαο νπιίνπ
( Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Θεζπξσηηθνύ θαη Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κξαλέαο ).
7. Γηαγξαθή – δηόξζσζε νθεηιώλ από ηνπο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ.
8. Λήςε απόθαζεο γηα απαιιαγή από ηελ θαηαβνιή δηνδίσλ ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ ηνπ
Γήκνπ Εεξνύ ζηνλ πιεπξηθό ζηαζκό δηνδίσλ ηνπ αληζόπεδνπ θόκβνπ Γνξγνκύινπ ηεο
Ηόληαο Οδνύ.
9. Ολνκαζία νδώλ θαη πιαηεηώλ.
10. Έγθξηζε ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζπνπδαζηώλ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ Μαζεηείαο Άξηαο
ηνπ ΟΔΑΓ ( ΔΠΑ. . Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ), πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή
ηνπο άζθεζε ζην Γήκν Εεξνύ.
11. Έγθξηζε Απνινγηζκνύ ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Εεξνύ,
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.
12. Έγθξηζε Απνινγηζκνύ ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Εεξνύ,
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.
13. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 90/2018 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
« Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Εεξνύ » πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ( Ο. Δ. Τ. ) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ.
14. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 104/2018 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ « Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Εεξνύ » πνπ αθνξά ηελ αλακόξθσζε
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.

15. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 17/2018 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 2017.
16. Έγθξηζε δηνξγάλσζεο ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο Θεζπξσηηθνύ, θαζνξηζκόο ρώξνπ γηα
ηε δηνξγάλσζή ηεο θαη έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ δηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο.
17. Έγθξηζε δηνξγάλσζεο ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο Φηιηππηάδαο, θαζνξηζκόο ρώξνπ γηα
ηε δηνξγάλσζή ηεο θαη έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ δηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο.
18. Έγθξηζε παξαρώξεζεο θαηά ρξήζε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κεξαζώλνο ζηνλ
εθπνιηηηζηηθό ζύιινγν Κεξαζώλνο « Ο Άγηνο Απόζηνινο Παύινο » γηα ηελ ζηέγαζή ηνπ.
19. Έγθξηζε παξαρώξεζεο θαηά ρξήζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ
ΚΔΡΑΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΗΑ γηα ηελ ζηέγαζή ηνπ.

Κεξαζώλνο

ζηνλ

ΣΟΔΒ

20. Υνξήγεζε άδεηαο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ζηελ
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κιεηζνύξαο θαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Παλαγηάο ( Γσληά ) Γήκνπ
Εεξνύ, από ηελ εηαηξεία RURAL CONNECT ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ, ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ.
21. Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. 315/2016 πξνεγνύκελεο απόθαζεο Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ κε ζέκα : « Σξνπνπνίεζε ρεδίνπ Γηαλνκήο πλνηθηζκόο ‘’ Γπκλόηνπνο ‘’ ηνπ
έηνπο 1967, ζην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 9 ».
22. Απνδνρή απόθαζεο έληαμεο ζην Πξόγξακκα « ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ », ζηα πιαίζηα ηεο
πξόζθιεζεο ΗΗΗ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ηεο πξάμεο κε ηίηιν : « Πξνκήζεηα –
Σνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ »,
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 214.000,00 €, απνδνρή ησλ εηδηθώλ όξσλ απηήο θαη εγγξαθή
ηεο πξάμεο ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Εεξνύ.
23. Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Βειηίσζε
ππνδνκώλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Γπκλνηόπνπ ».
24. Έγθξηζε 3νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Αλάπιαζε
θεληξηθήο πιαηείαο Φηιηππηάδαο ».
25. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Δπηζθεπέο ηνπ
ζρνιηθνύ θηηξίνπ ηνπ νηθηζκνύ Ζιηνβνπλίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Κεξαζνύληαο
θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε εθζεηήξην ρώξν γηα ηελ αλάδεημε ηεο ιανγξαθηθήο θιεξνλνκηάο ».
26. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε δηθηύνπ ακηαληνζσιήλσλ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πέηξαο Γήκνπ
Εεξνύ ».
27. πγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Καηαζθεπή ρώξσλ πάξθηλγθ ζηε Φηιηππηάδα ».
28. πγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« πληήξεζε νδηθνύ δηθηύνπ ( δεκνηηθή, αγξνηηθή νδνπνηία ) ».
29. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Καηαζθεπή δηθηύνπ θαη κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ ηέσο Γήκν Κνκπνηίνπ ».
30. Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ Εεξνύ.
Ν Ξρόεδρος
Σρήζηος Σαζίδης

