
                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   19  Ηουλίου  2018   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.   8169                                
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   10η  

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  Γεσηέρα  23  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  έθζεζεο  εζόδσλ – εμόδσλ  ηνπ  2
νπ

  ηξηκήλνπ  έηνπο  2018  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

5. Δλεκέξσζε  γηα  ην  άγνλν  ηεο  δηαπξαγκάηεπζεο  ηεο  νκάδαο  2Γ  ( πξνκήζεηα  εηδώλ  

Αξηνπνηείνπ – Εαραξνπιαζηηθήο ),  πξνϋπνινγηζκνύ  5.419,05 €  ηνπ  δηαγσληζκνύ κε  ηίηιν :                  

« Πξνκήζεηα  ηξνθίκσλ  γηα  ην  Γήκν  Εεξνύ  θαη  ηνπο  θνξείο  ηνπ  γηα  ην  έηνο  2018 »  θαη  

παξαπνκπή  ηνπ  ζέκαηνο  ζηελ  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή  γηα  ηηο  πεξαηηέξσ  ελέξγεηεο.  

6. Δπηζηξνθή  ρξεκάησλ  ζε  νθεηιέηε  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ,  σο  αρξεσζηήησο  θαηαβιεζέληα. 

7. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο  δεκνπξαζίαο  πξνο  εθκίζζσζε  δεκνηηθώλ  εθηάζεσλ.  

8. Απνδνρή  παξαίηεζεο  ηνπ  θ.  Γηαθνπβάθε  Φαξάιακπνπ  από  εθθαζαξηζηήο  ηεο  Γεκνηηθήο  

Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο  Φηιηππηάδαο  ( Γ. Δ. Υ. Α. Φ. )  θαη  νξηζκόο  λένπ  

εθθαζαξηζηή.     

9. Απνδνρή  παξαίηεζεο  αλαπιεξσκαηηθνύ  αηξεηνύ  κέινπο  από  ην  Γηνηθεηηθό  Σπκβνύιην  ηεο  

Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο  Γήκνπ  Εεξνύ  ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. )  θαη  νξηζκόο  λένπ  κέινπο.     

10. Απνδνρή  παξαίηεζεο  κειώλ  ηεο  Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  Γήκνπ  Εεξνύ  θαη  εθινγή  λέσλ  

κειώλ. 

11. Τξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε  ηεο  αξηζ.  315/2016  πξνεγνύκελεο  απόθαζεο  Γεκνηηθνύ  

Σπκβνπιίνπ  κε  ζέκα : « Έγθξηζε  θαλνληζκνύ  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  δηθηύνπ  Απνρέηεπζεο ».  

12. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  37/2018  κειέηεο  ηεο  Γηεύζπλζεο  Τερληθώλ  Υπεξεζηώλ  Πνιενδνκίαο  θαη  

Πεξηβάιινληνο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  κε  ηίηιν : « Μειέηε  ζπλνιηθήο  ζεώξεζεο  αηζζεηηθήο  θαη  

ιεηηνπξγηθήο  αλαβάζκηζεο  ηεο  πόιεο  ηεο  Φηιηππηάδαο  Γ.  Δ.  Φηιηππηάδαο  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

13. Απνδνρή  πνζνύ  500.000,00 €  από  ην  Υπνπξγείν  Υπνδνκώλ  θαη  Μεηαθνξώλ  γηα  ηελ  

εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Σπληήξεζε – αλαβάζκηζε  νδηθνύ  ηκήκαηνο  πξνο  βειηίσζε  

νδηθήο  αζθάιεηαο  ζηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ »  θαη  εγγξαθή  ηνπ    

έξγνπ  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ.   



 

 

14. Απνδνρή  απόθαζεο  έληαμεο  ζην  Πξόγξακκα  Γεκνζίσλ  Δπελδύζεσλ  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : 

« INTERNET  OF  BINS »,  ζπλνιηθνύ  πξνϋπνινγηζκνύ  306.871,80 €,  νξηζκόο  νκάδαο  έξγνπ,  

νξηζκόο  δηαρεηξηζηή  έξγνπ,  νξηζκόο  ππεύζπλνπ  ινγαξηαζκνύ  θαη  εγγξαθή  ηεο  πξάμεο  ζην  

ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ.   

15. Απνδνρή  απόθαζεο  έληαμεο  ζην  Πξόγξακκα  Γεκνζίσλ  Δπελδύζεσλ  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : 

« GREAT  SUN »,  ζπλνιηθνύ  πξνϋπνινγηζκνύ  236.921,60 €,  νξηζκόο  νκάδαο  έξγνπ,  

νξηζκόο  δηαρεηξηζηή  έξγνπ,  νξηζκόο  ππεύζπλνπ  ινγαξηαζκνύ  θαη  εγγξαθή  ηεο  πξάμεο  ζην  

ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ.  

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

ζην  Μέηξν  19,  Γξάζε  19.2.4 : « Βαζηθέο  ππεξεζίεο  &  αλάπιαζε  ρσξηώλ  ζε  αγξνηηθέο  

πεξηνρέο »  γηα  έληαμε  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Αλάπιαζε  θνηλόρξεζηνπ  ρώξνπ  πιεζίνλ  ηνπ  

Κέληξνπ  Υγείαο  ζηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο ». 

17. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  ειεθηξνληθνύ  αλνηθηνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  ηελ  πξνκήζεηα  κε  ηίηιν :                 

« Πξνκήζεηα – Τνπνζέηεζε  εμνπιηζκνύ  γηα  ηελ  αλαβάζκηζε  παηδηθώλ  ραξώλ  ηνπ  Γήκνπ  

Εεξνύ ». 

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

εληαγκέλσλ ζην ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

19. Τξνπνπνίεζε  ηερληθνύ  πξνγξάκκαηνο. 

20. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ζπκβαηηθήο  πξνζεζκίαο  πεξαίσζεο  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                  

« Αλαβάζκηζε  εγθαηαζηάζεσλ  αζιόηνπνπ  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Νέαο  Κεξαζνύληαο ». 

21. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ζπκβαηηθήο  πξνζεζκίαο  πεξαίσζεο  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                  

« Αλάπιαζε  θεληξηθήο  πιαηείαο  Φηιηππηάδαο ». 

22. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Αλαβάζκηζε  

εγθαηαζηάζεσλ  αζιόηνπνπ  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Νέαο  Κεξαζνύληαο ». 

23. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε  

δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ  Τνπηθή  Κνηλόηεηα  Γξπνθύηνπ ». 

24. Έγθξηζε  2
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :  « Καηαζθεπή  

Δζσηεξηθνύ  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  νηθηζκνύ  Αλσγείνπ  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

25. Έγθξηζε  4
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Αλάπιαζε  

θεληξηθήο  πιαηείαο  Φηιηππηάδαο ». 

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

« Αληηθαηάζηαζε  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ  Τνπηθή  Κνηλόηεηα  Γξπνθύηνπ ». 

27. Έγθξηζε  κεηαθίλεζεο  εθηόο  έδξαο  ηνπ  Γεκάξρνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  

 


