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Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο
Φηιηππηάδαο ηε Σεηάρηη 17 Απριλίου 2019 θαη ψξα 19 : 00΄ ζε ζυνεδρίαζη γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο :
1. Έγθξηζε ζρεδίνπ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
2. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο γεληθψλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ.
3. Έγθξηζε θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ερεηηθή θάιπςε θαη ελνηθίαζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ηηο
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, έηνπο 2019.
4. Δπηθχξσζε ηεο αξηζ. 73/3831/28-03-2019 απφθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ Εεξνχ πεξί ηξαηεγηθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ 2020 – 2023.
5. Έγθξηζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζπνπδαζηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ Μαζεηείαο Άξηαο ηνπ
ΟΔΑΓ ( ΔΠΑ. . Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ), ζρνιηθνχ έηνπο 2019 – 2020, πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ
ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην Γήκν Εεξνχ.
6. Έγθξηζε θαηάξηηζεο Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ
Εεξνχ εηψλ 2020 – 2023.
7. Έγθξηζε εηδηθνχ ζρεδίνπ έθηαθησλ αλαγθψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ Γήκνπ Εεξνχ.
8. Γηαγξαθή απφ ηνπο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ρξεψλ νθεηιεηψλ πνπ έρνπλ
θαηαζέζεη αίηεζε κε απνδείμεηο πιεξσκήο ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, δηθαησκάησλ βνζθήο, ρξήζεο
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θιπ. θαη επηζηξνθή ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ.
9. Γηαγξαθή – δηφξζσζε νθεηιψλ απφ ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ.
10. Δπηζηξνθή ρξεκάησλ ζε νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ.
11. Αλάθιεζε ηεο παξαγξάθνπ Α 2 ηεο αξηζ. 171/2018 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε
ζέκα : « Έγθξηζε δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο πξνο εθκίζζσζε Γεκνηηθψλ Δθηάζεσλ ».
12. Έγθξηζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο ζην Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηίηιν : « Οξγαληζκφο
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Εεξνχ ».
13. Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα παξαρψξεζε ηκήκαηνο δεκνηηθήο έθηαζεο γηα δηάλνημε δξφκνπ κε ζθνπφ
ηελ πξφζβαζε ζε αγξνηεκάρην πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή « Θ. ΒΡΤΕΔ » Γήκνπ Εεξνχ.
14. Έγθξηζε αληαιιαγήο έθηαζεο ηδηνθηεζίαο Βαζηιηθήο Αλπθαληήο ηνπ Νηθνιάνπ, ε νπνία βξίζθεηαη
ζηε ζέζε « Μπνπζνχιηδα » Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Φηιηππηάδαο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, κε δεκνηηθή έθηαζε.
15. Λήςε απφθαζεο γηα έθδνζε πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο απφ θαηαιεθζείζα δεκνηηθή έθηαζε.
16. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη
θαζαξηφηεηαο – αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020.
17. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : « Πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ ζε παηδηθέο ραξέο Γήκνπ Εεξνχ ».
18. Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ θαη ηεο
Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ γηα ηελ δηάζεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ
( Γαζνιφγν Π. Δ. ) γηα ηελ ζχληαμε κειέηεο κε ηίηιν : « χληαμε κειέηεο δεκνζίνπ αληηππξηθνχ
δαζηθνχ δξφκνπ ζηελ ζέζε ‘’ Νηαβέιηα ‘’ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Φηιηππηάδαο Γήκνπ Εεξνχ ».

19. Απνδνρή απφθαζεο έληαμεο ζην Πξφγξακκα « ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η », ζηα πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο ΗV
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηεο πξάμεο κε ηίηιν : « Βειηίσζε νδνπνηίαο εληφο ηνπ αλαδαζκνχ
Μπφτδαο – Μαπξήο απφ νηθηζκφ Σχξηα έσο Ρσκηά », ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 867.980,96 €,
απνδνρή ησλ εηδηθψλ φξσλ απηήο θαη εγγξαθή ηεο πξάμεο ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ
Εεξνχ.
20. Απνδνρή ησλ φξσλ ιήςεο επελδπηηθνχ ηνθνρξενιπηηθνχ δαλείνπ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 867.980,96 € γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Βειηίσζε
νδνπνηίαο εληφο ηνπ αλαδαζκνχ Μπφτδαο – Μαπξήο απφ νηθηζκφ Σχξηα έσο Ρσκηά », ην νπνίν
εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα « ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η » κε ηελ αξηζ. 20995/21-03-2019 Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
21. Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο αξηζ. 202/2018 πξνεγνχκελεο απφθαζεο
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα : « Έγθξηζε εθηέιεζεο, θαζνξηζκφο εξγαζηψλ θαη θαζνξηζκφο
ηξφπνπ εθηέιεζεο έξγσλ εληαγκέλσλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα Γήκνπ Εεξνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2018 ».
22. Καζνξηζκφο εξγαζηψλ θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο έξγσλ εληαγκέλσλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα
Γήκνπ Εεξνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
23. Σξνπνπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο.
24. Δηδηθή αηηηνιφγεζε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ – εξγαζηψλ.
25. Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Αζθαιηνζηξψζεηο νδψλ
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Φηιηππηάδαο ».
26. Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε
πξνβιεκάησλ νδηθνχ δηθηχνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλσγείνπ ».
27. Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : « ηεγάλσζε νκβξνδεμακελψλ
Γήκνπ Εεξνχ ».
28. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Βειηίσζε
δεκνηηθψλ νδψλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φηιηππηάδαο ».
29. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Αζθαιηνζηξψζεηο νδψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Φηιηππηάδαο ».
30. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε θεληξηθήο πιαηείαο ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο Κεξαζνχληαο ».
31. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Καηαζθεπή ηνηρείνπ
ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Παλαγηάο ».
32. πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151
ηνπ Νφκνπ 4412/2016, γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Δζσηεξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηνλ
νηθηζκφ Θεζπξσηηθνχ ηεο Σ. Κ. Θεζπξσηηθνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ».
33. πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151
ηνπ Νφκνπ 4412/2016, γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Τδξνδφηεζε νηθηζκνχ Βνχιηζηαο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο Παλαγηάο ».
34. πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151
ηνπ Νφκνπ 4412/2016, γηα ην έξγν κε ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε θαη Δθζπγρξνληζκφο δηθηχνπ
χδξεπζεο ζηελ Σ. Κ. Παπαδαηψλ ».
35. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε
ηκήκαηνο δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξπνθχηνπ ».
36. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Καηαζθεπή
ξνινγηνχ εηο κλήκε ηξαηεγνχ Κσλζηαληίλνπ & Αξρνληίαο Βαζηιείνπ κεηά ηελ εθπνίεζε αθηλήηνπ
απφ δσξεά ζην Γήκν ».
37. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε
πξνβιεκάησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο Κεξαζνχληαο θαη νδψλ ζηνλ
νηθηζκφ Ζιηνβνπλίσλ ».
38. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε
θαη βειηίσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Σ. Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ ».

Ο Πρόεδρος
Χρήζηος Χαζίδης

