
                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα  14  Φεβρουαρίου  2019   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ. 1817                            
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   03η  

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  ηε  Γεσηέρα  18  Φεβροσαρίοσ  2019  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  

2019. 

2. Έγθξηζε  έθζεζεο  εζόδσλ – εμόδσλ  ηνπ  4
νπ

  ηξηκήλνπ  έηνπο  2018  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018. 

3. Έγθξηζε  δαπάλεο  ερεηηθήο  θάιπςεο  επεηεηαθώλ  εθδειώζεσλ  θαη  πξσηνρξνληάηηθεο  πίηαο  

ησλ  ππαιιήισλ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  έηνπο  2019. 

4. Έγθξηζε  δαπάλεο  θαηαβνιήο  ζπλδξνκώλ  ζε  εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά  θαη  ειεθηξνληθέο  

ζειίδεο  λνκνζεζηώλ  Ο. Τ. Α.  ζηηο  νπνίεο  είλαη  ζπλδξνκεηήο  ν  Γήκνο  Εεξνύ.   

5. Χνξήγεζε  νηθνλνκηθήο  ελίζρπζεο  ζε  Σπιιόγνπο. 

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

7. Δπηζηξνθή  ρξεκάησλ  ζε  νθεηιέηεο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ,  σο  αρξεσζηήησο  θαηαβιεζέλησλ. 

8. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  10/2019  απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  ηνπ  Ννκηθνύ  

Πξνζώπνπ   « Οξγαληζκόο  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ  Γήκνπ  Εεξνύ »  πνπ  αθνξά  ηελ  αλακόξθσζε  

ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ,  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2019. 

9. Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  13/2019  απόθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  ηεο  Κνηλσθεινύο  

Δπηρείξεζεο  Γήκνπ  Εεξνύ  ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. )  πνπ  αθνξά  ηελ  αλακόξθσζε  ηνπ  

πξνϋπνινγηζκνύ,  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2019. 

10. Άλνηγκα  ινγαξηαζκνύ  ηακεηαθήο  δηαρείξηζεο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  ζηελ  Τξάπεδα  ηεο  

Διιάδνο.    

11. Τξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε  ηεο  αξηζ.  239/2018  πξνεγνύκελεο  απόθαζεο  Γεκνηηθνύ  

Σπκβνπιίνπ  κε  ζέκα : « Οξηζκόο  δηθαηνύρσλ  Γεκνηηθώλ  Σπκβνύισλ  πνπ  δηθαηνύληαη  

απνδεκίσζε  γηα  ηελ  ζπκκέηνρε  ηνπο  ζηηο  ζπλεδξηάζεηο  ηνπ  Γεκνηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  θαη  

πξνζδηνξηζκόο  ηνπ  πνζνύ  ηεο  απνδεκίσζεο,  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  παξαγξάθνπ  3  

ηνπ  άξζξνπ  33  ηνπ  Νόκνπ  4483/2017 ». 

12. Αλάθιεζε  ηεο  παξαγξάθνπ  1  ηεο  αξηζ.  183/2017  απόθαζεο  ηνπ  Γεκνηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  κε  

ζέκα : « Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο  δεκνπξαζίαο  πξνο  εθκίζζσζε  Γεκνηηθώλ  

Δθηάζεσλ ». 



 

13. Έγθξηζε  ζύλαςεο  ζύκβαζεο  δηαβαζκηδηθήο  ζπλεξγαζίαο  κεηαμύ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  θαη  ηεο  

Πεξηθέξεηαο  Ζπείξνπ  γηα  ηελ  δηάζεζε  εμεηδηθεπκέλνπ  πξνζσπηθνύ  ηεο  Πεξηθέξεηαο  

Ζπείξνπ  ( Πνιηηηθό  Μεραληθό  θαη  Μεραλνιόγν  Μεραληθό )  γηα  ηελ  ζύληαμε  κειέηεο  κε  

ηίηιν : « Καηαζθεπή  πξάζηλνπ  ζεκείνπ  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

14. Έγθξηζε  ππνβνιήο  αηηήκαηνο  ζην  πξόγξακκα  « ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ Η »,  ζηνλ  άμνλα  

πξνηεξαηόηεηαο : « Αλέγεξζε  ή  θαη  απνθαηάζηαζε  δεκνηηθώλ  θηηξίσλ »,  κε  ηίηιν :                              

« Αλέγεξζε  θαη  Δπαλάρξεζε  δεκνηηθώλ  θηηξίσλ »,  ζηελ  Οκάδα  Α 2,  γηα  έληαμε  ηεο  

πξάμεο  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε – αλαθαίληζε  θηηξίνπ  δσξεάο  Αζαλαζίνπ  Καιδάλε ». 

15. Έγθξηζε  ηξνπνπνίεζεο  ηεο  κειέηεο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Δζσηεξηθό  δίθηπν  απνρέηεπζεο  

αθαζάξησλ  ζηνλ  νηθηζκό  Θεζπξσηηθνύ  ηεο  Τ. Κ.  Θεζπξσηηθνύ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ ».   

16. Κήξπμε  έθπησηεο  ηεο  αλαδόρνπο  εηαηξείαο  γηα  ηελ  πξνκήζεηα  κε  ηίηιν : «  Πξνκήζεηα  θαη  

εγθαηάζηαζε  πισηώλ  θαη  ινηπώλ  ππνζηεξηθηηθώλ  ζηνηρείσλ  γηα  ηελ  αλάπηπμε  κε  κόληκεο  

ππνδνκήο  πισηήο  θνιπκβεηηθήο  δεμακελήο  ζηε  Λίκλε  Εεξνύ ». 

17. Απνδνρή  πνζνύ  83.000,00 €  από  ηελ  Πεξηθέξεηα  Ζπείξνπ  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  

ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε  νδηθνύ  δηθηύνπ  θαη  θαηαζθεπή  ηερληθώλ  εληόο  ηνπ  νηθηζκνύ  Τ. Κ.  

Παπαδαηώλ  γηα  ηελ  πξνζηαζία  νδώλ  θαη  παξαθείκελσλ  θαηνηθηώλ  από  πιεκκύξεο »  θαη  

ηξνπνπνίεζε  ηνπ  ηερληθνύ  πξνγξάκκαηνο  έηνπο  2019  γηα  ηελ  εγγξαθή  ηνπ  ζε  απηό. 

18. Τξνπνπνίεζε  ηερληθνύ  πξνγξάκκαηνο. 

19. Καζνξηζκόο  εξγαζηώλ  θαη  θαζνξηζκόο  ηξόπνπ  εθηέιεζεο  έξγσλ  εληαγκέλσλ  ζην  ηερληθό  

πξόγξακκα  Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2019. 

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

« Καηαζθεπή  θιεηζηνύ  Γπκλαζηεξίνπ  Γήκνπ  Φηιηππηάδαο  ηύπνπ  Τ – 11 β  »  θαη  έγθξηζε  

ππνγξαθήο  ζύκβαζεο  ππνθαηάζηαζεο  ηεο  αλαδόρνπ  θνηλνπξαμίαο  εθηέιεζήο  ηνπ ». 

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

« Βειηίσζε  θνηλόρξεζηνπ  ρώξνπ  ζηελ  Γεκνηηθή  Δλόηεηα  Φηιηππηάδαο  ( Πιαηεία                      

Μάζηαθα ) ». 

22. Έγθξηζε  2
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  

θνηλόρξεζηνπ  ρώξνπ  ζηελ  Γεκνηηθή  Δλόηεηα  Φηιηππηάδαο  ( Πιαηεία  Μάζηαθα ) ». 

23. Έγθξηζε  κεηαθίλεζεο  εθηόο  έδξαο  Αληηδεκάξρνπ  Γήκνπ  Εεξνύ.  

   Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  
 

 

 


