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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα  14  Ηουνίου  2019   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.   7250                        
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   06η  

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  Ρεηάρηη  19  Ηοσνίοσ  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  1
νπ

  ηξηκήλνπ  έηνπο  2019  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2019. 

3. Υνξήγεζε  νηθνλνκηθήο  ελίζρπζεο  ζε  Ννκηθά  Πξόζσπα  Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ.   

4. Απνδνρή  πνζνύ  44.470,00 €  από  ην  Τπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ  θαη  θαηαλνκή  απηνύ  ζηηο  

ζρνιηθέο  επηηξνπέο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  γηα  ηελ  θάιπςε  

ιεηηνπξγηθώλ  δαπαλώλ  ησλ  ζρνιείσλ  έηνπο  2019. 

5. Απνδνρή  πνζνύ  39.150,00 €  από  ην  Τπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ  γηα  επηζθεπή  θαη  ζπληήξεζε  

ζρνιηθώλ  θηηξίσλ  θαη  θαηαλνκή  απηνύ  ζηηο  ζρνιηθέο  επηηξνπέο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  

Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  γηα  ηελ  επηζθεπή  θαη  ζπληήξεζε  ζρνιηθώλ  θηηξίσλ. 

6. Απνδνρή  πνζνύ  33.400,00 €  από  ην  Τπνπξγείν  Δζσηεξηθώλ  γηα  ηελ  θάιπςε  δξάζεσλ  

ππξνπξνζηαζίαο  θαη  επηθύξσζε  ηεο  αξηζ. 162/6408/24-05-2019  απόθαζεο  ηνπ  Γεκάξρνπ  

Γήκνπ  Εεξνύ  κε  ζέκα : « Έγθξηζε  ηεο  ππεξεζίαο  ‘’ Γξάζεηο  ππξνπξνζηαζίαο  ηνπ  έηνπο  

2019 ‘’  Γήκνπ  Εεξνύ.  

7. Λήςε  απόθαζεο  γηα  ξύζκηζε  νθεηιώλ  ηξίησλ  πξνο  ην  Γήκν,  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  

ησλ  άξζξσλ  110  έσο  117  ηνπ  Νόκνπ  4611/2019. 

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

9. Οξηζκόο  λόκηκνπ  εθπξνζώπνπ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ,  σο  αλαπιεξσηήο  ηακίαο,  γηα  ζπλαιιαγέο  

κε  ηξαπεδηθά  ηδξύκαηα.    

10. Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε  ηεο  αξηζ.  71/2019  πξνεγνύκελεο  απόθαζεο  Γεκνηηθνύ  

πκβνπιίνπ  κε  ζέκα : « Έγθξηζε  θαη  δηάζεζε  πίζησζεο  γηα  ερεηηθή  θάιπςε  θαη  ελνηθίαζε  

ηξαπεδνθαζηζκάησλ  γηα  ηηο  πνιηηηζηηθέο  εθδειώζεηο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ,  έηνπο  2019 ».  

 



 

11. Έγθξηζε  επέκβαζεο  ζηελ  ΦΑΡΜΑ  ΥΖΣΑ  Α. Δ.  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :   

« Βειηίσζε  ηερληθώλ  ραξαθηεξηζηηθώλ  πθηζηάκελνπ  δαζηθνύ  δξόκνπ  Γ΄  θαηεγνξίαο  ζηε  

ζέζε  ‘’ Γθάξγθνπια ‘’  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  γηα  αιιαγή  θαηεγνξίαο  ζε  Β΄ θαη  νδνζηξσζία  

απηνύ »,  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ην  Γήκν  Εεξνύ.      

12. Απνδνρή  απόθαζεο  έληαμεο  ζην  Πξόγξακκα  « ΦΗΛΟΓΖΜΟ  ΗΗ »,  ζηα  πιαίζηα  ηεο  

πξόζθιεζεο  ΗV  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Δζσηεξηθώλ,  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν :  « Βειηίσζε  αζιεηηθώλ  

ππνδνκώλ  Γήκνπ  Εεξνύ »,  ζπλνιηθνύ  πξνϋπνινγηζκνύ  599.500,00 €,  απνδνρή  ησλ  εηδηθώλ  

όξσλ  απηήο  θαη  εγγξαθή  ηεο  πξάμεο  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ.  

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

« Βειηίσζε  δεκνηηθώλ  νδώλ  Γεκνηηθήο  Δλόηεηαο  Φηιηππηάδαο ». 

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

« Καηαζθεπή  δηθηύνπ  θαη  κνλάδαο  επεμεξγαζίαο  ιπκάησλ  ζηνλ  ηέσο  Γήκν  Κνκπνηίνπ ». 

15. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ηεο  ζύκβαζεο  γηα  ηελ  πξνκήζεηα  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  θαη  

Σνπνζέηεζε  Δμνπιηζκνύ  Τπνγεηνπνηεκέλσλ  Κάδσλ  Αζηηθώλ  ηεξεώλ  Απνξξηκκάησλ ». 

16.  Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  νδώλ  

πξόζβαζεο  ζε  γεσξγηθέο  θαη  θηελνηξνθηθέο  εθκεηαιιεύζεηο  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

17. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « πληήξεζε – 

αλαβάζκηζε  νδηθνύ  ηκήκαηνο  πξνο  βειηίσζε  νδηθήο  αζθάιεηαο  ζηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο  

ηνπ  Γήκνπ   Εεξνύ ». 

18. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  

δεκνηηθώλ  νδώλ  Γεκνηηθήο  Δλόηεηαο  Φηιηππηάδαο ». 

19. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Αλαβάζκηζε  

εγθαηαζηάζεσλ  αζιόηνπνπ  Θεζπξσηηθνύ » 

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

« Απνθαηάζηαζε  θαη  βειηίσζε  θνηλόρξεζησλ  ρώξσλ  δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ  Σ. Κ.  Αγίνπ  

Γεσξγίνπ ». 

21. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή  

ξνινγηνύ  εηο  κλήκε  ηξαηεγνύ  Κσλζηαληίλνπ  &  Αξρνληίαο  Βαζηιείνπ  κεηά  ηελ  εθπνίεζε  

αθηλήηνπ  από  δσξεά  ζην  Γήκν ». 

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

« Απνθαηάζηαζε  πξνβιεκάησλ  θνηλόρξεζησλ  ρώξσλ  ζηελ  Σνπηθή  Κνηλόηεηα  Νέαο  

Κεξαζνύληαο  θαη  νδώλ  ζηνλ  νηθηζκό  Ζιηνβνπλίσλ ». 

23. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                            

« Καηαζθεπή  εμσηεξηθνύ  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ  πεξηνρή  Φαλεξσκέλεο  ηεο  Σ. Κ.   

Κεξαζώλνο  Γήκνπ  Εεξνύ ».   

24. πγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                             

« Αζθαιηνζηξώζεηο  νδώλ  Γεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  Φηιηππηάδαο ». 

25. Απνδνρή  πνζνύ  24.600,00 €  από  ηελ  Πεξηθέξεηα  Ζπείξνπ  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  κε  

ηίηιν : « Αληηθαηάζηαζε  αγσγνύ  άξδεπζεο  ΣΟΔΒ  Μπόηδα – Μαπξήο »  θαη  ηξνπνπνίεζε  ηνπ  

ηερληθνύ  πξνγξάκκαηνο  έηνπο  2019  γηα  ηελ  εγγξαθή  ηνπ  ζε  απηό. 

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  
 


