
                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα   13  Γεκεμβρίου  2018   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.   14906                             
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   18η  

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  Γεκνηηθνχ  Καηαζηήκαηνο  

Φηιηππηάδαο  ηελ  Γεσηέρα  17  Γεκεμβρίοσ  2018  θαη  ψξα  18 : 00΄ ζε  ζσνεδρίαζη  
γηα  ζπδήηεζε  θαη  ιήςε  απνθάζεσλ  ζηα  παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο :  

1. Έγθξηζε ζρεδίνπ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

2. Έγθξηζε  θαη  δηάζεζε  δαπάλεο  γηα  ηηο  Υξηζηνπγελληάηηθεο  εθδειψζεηο  έηνπο  2018.   

3. Έγθξηζε  πξσηνθφιισλ  παξαιαβήο  γεληθψλ  ππεξεζηψλ  θαη  εξγαζηψλ.   

4. Αληηθαηάζηαζε – νξηζκφο  Πξνέδξνπ  θαη  ελφο  ηαθηηθνχ  κέινπο  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνχιηνπ  

ηεο  Κνηλσθεινχο  Δπηρείξεζεο  Γήκνπ  Εεξνχ  ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. ).    

5. Αληηθαηάζηαζε – νξηζκφο  Πξνέδξνπ  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηεο  « ΓΖ.ΕΖ.  Α.Δ.  Ο.Σ.Α. ».  

6. Αληηθαηάζηαζε – νξηζκφο  Πξνέδξνπ  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηεο  ρνιηθήο  Δπηηξνπήο  

Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  Γήκνπ  Εεξνχ.     

7. Αληηθαηάζηαζε – εθινγή  δχν  κειψλ  γηα  ηε  ζπκκεηνρή  ηνπο  ζηελ  Δπηηξνπή  Πνηφηεηαο  Εσήο  

Γήκνπ  Εεξνχ.    

8. Δπηβνιή  ηειψλ,  δηθαησκάησλ  θαη  εηζθνξψλ  γηα  ην  νηθνλνκηθφ  έηνο  2019.  

9. Απνδνρή  πνζνχ  44.470,00 €  απφ  ην  Τπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  θαη  θαηαλνκή  απηνχ  ζηηο  

ζρνιηθέο  επηηξνπέο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  γηα  ηελ  θάιπςε  

ιεηηνπξγηθψλ  δαπαλψλ  ησλ  ζρνιείσλ  έηνπο  2018. 

10. Γλσκνδφηεζε  ζρεηηθά  κε  ηηο  κεηαβνιέο  ζρνιηθψλ  κνλάδσλ  Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  Γήκνπ  

Εεξνχ  γηα  ην  ζρνιηθφ  έηνο  2019 – 2020.  

11. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ. 162/2018  απφθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηνπ  Ννκηθνχ  Πξνζψπνπ   

« Οξγαληζκφο  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ  Γήκνπ  Εεξνχ »  πνπ  αθνξά  ηελ  αλακφξθσζε  ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ,  νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2018. 

12. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  146/2018  απφθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηνπ  Ννκηθνχ  Πξνζψπνπ  

« Οξγαληζκφο  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ  Γήκνπ  Εεξνχ »  πνπ  αθνξά  ηελ  έγθξηζε  ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ  

θαη  ηνπ  πίλαθα  ζηνρνζεζίαο  νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2019. 

13. Έγθξηζε  ζχλαςεο  πξνγξακκαηηθήο  ζχκβαζεο  κεηαμχ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ  θαη  ηνπ  Ννκηθνχ  

Πξνζψπνπ  « Οξγαληζκφο  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ  Γήκνπ  Εεξνχ »  γηα  ηελ  κειέηε – εθηέιεζε  ηνπ  

έξγνπ  κε  ηίηιν : « Γεκηνπξγία  ελφο  ( 01 )  λένπ  ηκήκαηνο  βξεθηθήο  θξνληίδαο  πνπ  ζα  

ιεηηνπξγήζεη  εληφο  ηνπ  2
νπ

  Βξεθνλεπηαθνχ  Σκήκαηνο  Θεζπξσηηθνχ ». 

14. Έγθξηζε  ζπκκεηνρήο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ  ζε  Φνξέα  Γηαρείξηζεο  ηεξεψλ  Απνβιήησλ                               

( ΦΟΓΑ )  θαη  πξνζαξκνγή  απηνχ  ζηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  245  ηνπ  Νφκνπ  4555/2018.        

15. Καζνξηζκφο  ζέζεσλ  ζηάζκεπζεο  νρεκάησλ  ΑΜΔΑ  ζηελ  πφιε  ηεο  Φηιηππηάδαο. 

16. πγθξφηεζε  επηηξνπήο  παξαιαβήο  αληαιιαθηηθψλ – εξγαζηψλ  επηζθεπήο  νρεκάησλ. 

17. πγθξφηεζε  Δπηηξνπήο  δηεμαγσγήο  δεκνπξαζηψλ  γηα  ηελ  εθπνίεζε  ή  εθκίζζσζε  πξαγκάησλ  

ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ. 

18. πγθξφηεζε  επηηξνπήο  παξαιαβήο  έξγσλ  αμίαο  κέρξη  5.869,41 €  ρσξίο  ην  Φ.Π.Α. 



19. Έγθξηζε  θαηαζηξνθήο  αληηθεηκέλσλ  πνπ  δελ  πξνζθέξνπλ  θακία  εμππεξέηεζε  ζηηο  αλάγθεο  ηνπ  

Γήκνπ  θαη  δελ  έρνπλ  θακία  ρξεκαηηθή  αμία  ( απφζπξζε  ηξηψλ  νρεκάησλ ). 

20. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ  γηα  ηελ  παξνρή  ππεξεζίαο  κε  ηίηιν :                          

« Δπηζθεπή  θαη  ζπληήξεζε  ησλ  νρεκάησλ  θαη  κεραλεκάησλ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ,  έηνπο  2019 ». 

21. Δμέηαζε  αηηήκαηνο  ηνπ  Ρίδνπ  Ησάλλε  ηνπ  Γεκεηξίνπ  γηα  αληαιιαγή  δεκνηηθήο  έθηαζεο  κε  

ηδηνθηεζία  ηνπ  πνπ  βξίζθεηαη  ζηελ  Σνπηθή  Κνηλφηεηα  Αγίνπ  Γεσξγίνπ  Γήκνπ  Εεξνχ. 

22. Δμέηαζε  αηηήκαηνο  ηεο  Εάβαιε  Διέλεο  ηνπ  Ησάλλε  γηα  αληαιιαγή  δεκνηηθήο  έθηαζεο  κε  

ηδηνθηεζία  ηνπ  πνπ  βξίζθεηαη  ζηελ  Σνπηθή  Κνηλφηεηα  Αγίνπ  Γεσξγίνπ  Γήκνπ  Εεξνχ. 

23. Άλνηγκα  Σξαπεδηθνχ  ινγαξηαζκνχ  ζε  Σξαπεδηθφ  Καηάζηεκα  γηα  ηε  ρξεκαηνξξνή  ηεο  πξάμεο  

« INTERNET  OF  BINS »  θαη  παξνρή  εμνπζηνδφηεζεο  ζε  ππάιιειν  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ. 

24. Άλνηγκα  Σξαπεδηθνχ  ινγαξηαζκνχ  ζε  Σξαπεδηθφ  Καηάζηεκα  γηα  ηε  Υξεκαηνξξνή  ηεο  πξάμεο  

« GREAT  SUN »  θαη  παξνρή  εμνπζηνδφηεζεο  ζε  ππάιιειν  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ. 

25. Έγθξηζε  ππνβνιήο  αίηεζεο  ρξεκαηνδφηεζεο  ζην  Πξφγξακκα  « ΦΗΛΟΓΖΜΟ »,  ζηνλ  άμνλα  

πξνηεξαηφηεηαο  « Γξάζεηο  γηα  ηελ  βειηίσζε  ηεο  αγξνηηθήο  νδνπνηίαο »  γηα  έληαμε  ηεο  πξάμεο  

κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  νδνπνηίαο  εληφο  ηνπ  αλαδαζκνχ  Μπφτδαο – Μαπξήο  απφ  νηθηζκφ  Σχξγηα  

έσο  Ρσκηά »,  ζηα  πιαίζηα  ηεο  αξηζ.  πξση. 40411/02-08-2018  πξφζθιεζεο  ΗV  ηνπ  Τπνπξγείνπ  

Δζσηεξηθψλ. 

26. Απνδνρή  απφθαζεο  έληαμεο  ζην  Πξφγξακκα  « ΦΗΛΟΓΖΜΟ  ΗΗ »,  ζηα  πιαίζηα  ηεο  

πξφζθιεζεο  ΗΗ  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Δζσηεξηθψλ,  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Δπηζθεπή,  ζπληήξεζε  

ζρνιηθψλ  θηηξίσλ  &  αχιεησλ  ρψξσλ  Γήκνπ  Εεξνχ »,  ζπλνιηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ   74.900,00 €,  

απνδνρή  ησλ  εηδηθψλ  φξσλ  απηήο  θαη  εγγξαθή  ηεο  πξάμεο  ζην  ηερληθφ  πξφγξακκα  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνχ. 

27. Δηδηθή  αηηηνιφγεζε  γηα  ηελ  εθηέιεζε  έξγσλ – εξγαζηψλ. 

28. Καζνξηζκφο  εξγαζηψλ  θαη  θαζνξηζκφο  ηξφπνπ  εθηέιεζεο  έξγσλ  εληαγκέλσλ  ζην  ηερληθφ  

πξφγξακκα  Γήκνπ  Εεξνχ  νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2018. 

29. Σξνπνπνίεζε  ηερληθνχ  πξνγξάκκαηνο. 

30. Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε  ηεο  αξηζ.  3210/24-03-2011  πξνγξακκαηηθήο  ζχκβαζεο  κεηαμχ  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνχ  θαη  ηνπ  Γήκνπ  Νηθνιάνπ  θνπθά  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                     

« Καηαζθεπή  δηθηχνπ  απνρέηεπζεο  θαη  κνλάδαο  επεμεξγαζίαο  ιπκάησλ  γηα  ηνπο  νηθηζκνχο  

Κνκπνηίνπ,  Αγίνπ  Νηθνιάνπ,  θαη  ειιάδσλ  ( ηνπ  ηέσο  Γήκνπ  Κνκπνηίνπ )  θαη  ησλ  νηθηζκψλ  

Πέηα  θαη  Αγίνπ  Γεκεηξίνπ  ( ηνπ  ηέσο Γήκνπ Πέηα )  ηνπ  Γήκνπ  Νηθνιάνπ  θνπθά  Ννκνχ  

Άξηαο  Πεξηθέξεηαο  Ζπείξνπ ».    

31. Σξνπνπνίεζε  φξσλ  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή  δηθηχνπ  απνρέηεπζεο  θαη  κνλάδαο  

επεμεξγαζίαο  ιπκάησλ  γηα  ηνπο  νηθηζκνχο  Κνκπνηίνπ,  Αγίνπ  Νηθνιάνπ,  θαη  ειιάδσλ                      

( ηνπ  ηέσο  Γήκνπ  Κνκπνηίνπ )  θαη  ησλ  νηθηζκψλ  Πέηα  θαη  Αγίνπ  Γεκεηξίνπ  ( ηνπ  ηέσο 

Γήκνπ  Πέηα )  ηνπ  Γήκνπ  Νηθνιάνπ  θνπθά  Ννκνχ  Άξηαο – Β΄ Φάζε ».    

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

« Καηαζθεπή  δηθηχνπ  αθαζάξησλ  νηθηζκψλ  Πέηα  θαη  Αγίνπ  Γεκεηξίνπ ». 

33. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνχ  πίλαθα  εξγαζηψλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε  θαη  

βειηίσζε  θνηλφρξεζησλ  ρψξσλ  δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ  Σ. Κ.  Αγίνπ  Γεσξγίνπ ».   

34. Έγθξηζε  2
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνχ  πίλαθα  εξγαζηψλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή  ξνινγηνχ  

εηο  κλήκε  ηξαηεγνχ  Κσλζηαληίλνπ  &  Αξρνληίαο  Βαζηιείνπ  κεηά  ηελ  εθπνίεζε  αθηλήηνπ  απφ  

δσξεά  ζην  Γήκν ». 

35. Έγθξηζε  πξσηνθφιινπ  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  εξγαζηψλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Άκεζε  

απνθαηάζηαζε  δεκνηηθήο  νδνχ  παξφδνπ  ηεο  8
εο

  επαξρηαθήο  νδνχ  Π. Δ.  Πξέβεδαο  ζην  

Πνιπζηάθπιιν ». 

36. Έγθξηζε  πξσηνθφιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηψλ  ηνπ  έξγνπ  κε ηίηιν : « Γηακφξθσζε  

νδνχ  Ναπνιέσλ  Εέξβα,  ζηε  Φηιηππηάδα ». 

37. Έγθξηζε  πξσηνθφιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηψλ  ηνπ  έξγνπ  κε ηίηιν : « Γηακφξθσζε  

πεδνδξνκίνπ  επί  ηεο  Μπηδαλίνπ  ζηε  Φηιηππηάδα ».  

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  


