
                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   30  Αυγούστου  2018   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    

ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.   9849                               
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   12η  

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  03  Πεπηεμβρίοσ  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  πξσηνθόιισλ  παξαιαβήο  γεληθώλ  ππεξεζηώλ  θαη  εξγαζηώλ.   

3. Γηαγξαθή – δηόξζσζε  νθεηιώλ  από  ηνπο  βεβαησηηθνύο  θαηαιόγνπο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

4. Έγθξηζε  πξόζιεςεο  πξνζσπηθνύ  κε  ζύκβαζε  εξγαζίαο  ηδησηηθνύ  δηθαίνπ  νξηζκέλνπ  

ρξόλνπ,  δίκελεο  δηάξθεηαο,  γηα  θάιπςε  θαηεπεηγνπζώλ  επνρηθώλ  ή  πξόζθαηξσλ  αλαγθώλ  

ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

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

« Λεηηνπξγία  θαη  ζπληήξεζε  Βηνινγηθνύ  Καζαξηζκνύ  Φηιηππηάδαο ». 

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

« Υπεξεζίεο  ππνζηήξημεο  γηα  ηελ  πινπνίεζε  ηεο  πξάμεο  κε  αθξσλύκην  ‘’ GREAT  SUN ‘’. 

7. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ  κεηθηήο  ζύκβαζεο,  α ) Υπεξεζηώλ  κε  ηίηιν :                     

« Υπεξεζίεο  ππνζηήξημεο  γηα  ηελ  πινπνίεζε  ηεο  πξάμεο  κε  αθξσλύκην  ‘’ INTERNET  OF  

BINS ‘’  θαη  β ) Πξνκεζεηώλ  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  θαη  Τνπνζέηεζε  Δμνπιηζκνύ  Έμππλεο  

Τειεκαηηθήο  Γηαρείξηζεο  θαη  Παξαθνινύζεζεο  Γεκνηηθώλ  Κάδσλ  Απνξξηκκάησλ ».  

8. Έγθξηζε  επηθαηξνπνηεκέλεο  κειέηεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Δλεξγεηαθή  αλαβάζκηζε  ηνπ  

παιαηνύ  Γεκνηηθνύ  Σρνιείνπ  Θεζπξσηηθνύ  Γήκνπ  Εεξνύ »  θαη  έγθξηζε  δηελέξγεηαο  

αλνηρηνύ  δεκόζηνπ  ειεθηξνληθνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  εθηέιεζε  ηνπ  παξαπάλσ  έξγνπ,  ζηα  

πιαίζηα  ηεο  πξάμεο  κε  αθξσλύκην  ‘’ GREAT  SUN ‘’. 

9. Έγθξηζε  επηθαηξνπνηεκέλεο  κειέηεο  ηεο  πξνκήζεηαο  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  θαη  Τνπνζέηεζε  

Δμνπιηζκνύ  Υπνγεηνπνηεκέλσλ  Κάδσλ  Αζηηθώλ  Σηεξεώλ  Απνξξηκκάησλ »  θαη  έγθξηζε  

δηελέξγεηαο  ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  ηελ  αλσηέξσ  πξνκήζεηα,  ζηα  πιαίζηα  ηεο  πξάμεο  

κε  αθξσλύκην  ‘’ INTERNET  OF  BINS ‘’. 

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

εληαγκέλσλ  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

 



 

 

11. Έγθξηζε  εθηέιεζεο  θαη  θαζνξηζκόο  ηξόπνπ  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Υδξνδόηεζε  

νηθηζκνύ  Βνύιηζηαο  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Παλαγηάο »,  πξνϋπνινγηζκνύ  320.967,74 €,  άλεπ  

Φ. Π. Α.  

12. Έγθξηζε εθηέιεζεο  θαη  θαζνξηζκόο  ηξόπνπ  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε  

θαη  Δθζπγρξνληζκόο  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ Τ. Κ.  Παπαδαηώλ »,  πξνϋπνινγηζκνύ  

562.500,00 €,  άλεπ  Φ. Π. Α.  

13. Τξνπνπνίεζε  ηεο  πξνγξακκαηηθήο  ζύκβαζεο  κεηαμύ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  θαη  ηεο  ΓΔΥΑ  

Άξηαο,  πνπ  εγθξίζεθε  κε  ηελ  αξηζ.  113/2018  πξνεγνύκελε  απόθαζε  ηνπ  Γεκνηηθνύ  

Σπκβνπιίνπ  θαη  αθνξά  ην  έξγν  κε  ηίηιν : « Ύδξεπζεο  Τ. Κ.  Πέηξαο  Γήκνπ  Εεξνύ  θαη                

Τ. Κ.  Σηξνγγπιήο  Γήκνπ  Αξηαίσλ »,  πξνϋπνινγηζκνύ  1.392.500,00 €  άλεπ  Φ. Π. Α., –

έγθξηζε  εθηέιεζεο  θαη  θαζνξηζκόο  ηξόπνπ  εθηέιεζεο  ηνπ  παξαπάλσ  έξγνπ. 

14. Έγθξηζε  ππνβνιήο  πξόηαζεο  ζην  Δπηρεηξεζηαθό  Πξόγξακκα  « Ήπεηξνο »  ζηνλ  άμνλα  

πξνηεξαηόηεηαο  1  « Δλίζρπζε  ηεο  Πεξηθεξεηαθήο  αληαγσληζηηθόηεηαο  κε  αλάπηπμε  ηεο  

θαηλνηνκίαο  θαη  ησλ  ΤΠΔ »  γηα  έληαμε  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Έιεγρνο  θαη  δηαρείξηζε  

κεραληζκνύ  απνθνκηδήο  απνξξηκκάησλ,  κεραλεκάησλ  εξγνηαμίνπ  θαη  πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο  

Γήκνπ  Εεξνύ ». 

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

« Οινθιήξσζε  θαηαζθεπήο  κνλνπαηηνύ  πξνο  ηελ  ηξύπα  ηνπ  Αγηώξγε  ζηελ  Τνπηθή  

Κνηλόηεηα  Αγίνπ  Γεσξγίνπ  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

16. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  

αγξνηηθήο  νδνπνηίαο  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

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

« Απνθαηάζηαζε – Βειηίσζε  ηκεκάησλ  νδηθνύ  δεκνηηθνύ  δηθηύνπ  Γεκνηηθήο  Δλόηεηαο  

Φηιηππηάδαο  ( Τ. Κ.  Γπκλνηόπνπ  θαη  Τ. Κ. Γξπνθύηνπ ) ». 

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  

 
 


