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ΑΗΟΔΡΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 10η

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ
ΠΡΟ:

1. Mέλη του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Προέδρους και υμβούλους Κοινοτήτων Δήμου Ζηρού

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο
Φηιηππηάδαο ηελ Ρεηάρηη 25 Πεπηεμβρίοσ 2019 θαη ώξα 19 : 00΄ ζε
ζσνεδρίαζη γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο :
1.

Απνδνρή πνζνύ 18.700,00 € από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή εθινγηθήο
απνδεκίσζεο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ
Γεκνηηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ εθινγώλ θαη ησλ Δπξσεθινγώλ ηεο 26 εο Μαΐνπ θαη ησλ
επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2019.

2.

Απνδνρή πνζνύ 42.710,00 € από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη θαηαλνκή απηνύ ζηηο ζρνιηθέο
επηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ
δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ, έηνπο 2019.

3.

Έγθξηζε ζρεδίνπ αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.

4.

Δμνπζηνδόηεζε ηεο Σακία ηνπ Γήκνπ Εεξνύ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ.

5.

Οξηζκόο ππνιόγνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Γήκνπ Εεξνύ γηα ηελ δηαρείξηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ
ηεξνύληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.

6.

Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην Γήκν Εεξνύ ηεο Μπάθα Μαξίαο ηνπ
Αλαζηαζίνπ, θνηηήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ρνιήο
Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.

7.

Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην Γήκν Εεξνύ ηεο Ρίδνπ Αλαζηαζίαο –
Νεθηαξίαο ηνπ Απνζηόινπ, θνηηήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ
ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.

8.

Καζνξηζκόο δηθαηνύρσλ ρξήζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Εεξνύ θαη θαζνξηζκόο αλώηαηνπ
κεληαίνπ επηηξεπηνύ ρξεκαηηθνύ νξίνπ θιήζεσλ.

9.

Κήξπμε έθπησηνπ ηνπ πξνκεζεπηή ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : « Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο ηνπ
Γήκνπ Εεξνύ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2018 – 2019 » ιόγσ δηαθνπήο εξγαζηώλ ζηελ Δθνξία.

10. Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ « Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Γήκνπ Εεξνύ ».
11. Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Εεξνύ ( Κ. Δ. ΓΖ. ΕΖ. ).
12. Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο « ΓΖ.ΕΖ. Α.Δ. Ο.Σ.Α. ».
13. Οξηζκόο Γεκνηηθνύ πκβνύινπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο
θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο εθκίζζσζεο, εθπνίεζεο, αληαιιαγήο θιπ. Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ θαη
Γεκνηηθώλ Δθηάζεσλ.
14. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ Ννκνύ Πξέβεδαο ( ΚΔΚ –
ΚΔΑΑΠ. Α. Δ. Κε. Γη. Βη. Μ. 2 ).
15. πγθξόηεζε πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Εεξνύ.

16. πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηελ θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ θακία αμία.
17. πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ.
18. πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ.
19. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ηνπ
Γήκνπ Εεξνύ.
20. πγθξόηεζε νξγάλνπ εθηέιεζεο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ.
21. πγθξόηεζε επηηξνπήο ειέγρνπ δώσλ πνπ ζα εηζαρζνύλ ζηηο δεκνηηθέο εθηάζεηο.
22. πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο έξγσλ αμίαο κέρξη 5.869,41 € ρσξίο ην Φ.Π.Α.
23. Έγθξηζε δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο πξνο εθκίζζσζε δεκνηηθώλ εθηάζεσλ.
24. Έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ζην πξόγξακκα « ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ », ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο :
« Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Γήκσλ », κε ηίηιν : « Καηαζθεπή
ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο », γηα έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν : « Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ
πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ ».
25. Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο
Ζπείξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε νδηθνύ δηθηύνπ θαη
θαηαζθεπή ηερληθώλ εληόο ηνπ νηθηζκνύ Κνηλόηεηαο Παπαδαηώλ γηα ηελ πξνζηαζία νδώλ θαη
παξαθείκελσλ θαηνηθηώλ από πιεκκύξεο », εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη νξηζκόο κέινπο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο.
26. Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηε ζύληαμε κειέηεο θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν : « Καιιηεξγεηηθέο – Γαζνθνκηθέο επεκβάζεηο θαη εξγαζίεο ζην Γεκνηηθό θαη Γεκόζην
Γάζνο Φηιηππηάδαο », εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζύκβαζεο θαη νξηζκόο κειώλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο.
27. Σξνπνπνίεζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο.
28. Δηδηθή αηηηνιόγεζε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ – εξγαζηώλ.
29. Έγθξηζε εθηέιεζεο θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Βειηίσζε γεπέδσλ
πνδνζθαίξνπ Γ. Δ. Φηιηππηάδαο », πξνϋπνινγηζκνύ 466.000,00 €.
30. Έγθξηζε εθηέιεζεο θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Καηαζθεπή
ζηεγάζηξνπ ζην Γεκνηηθό ηάδην Γ. Δ. Θεζπξσηηθνύ », πξνϋπνινγηζκνύ 133.500,00 €.
31. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Τδξνδόηεζε νηθηζκνύ Βνύιηζηαο
Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Παλαγηάο ».
32. Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : « Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε
Δμνπιηζκνύ Τπνγεηνπνηεκέλσλ Κάδσλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνξξηκκάησλ ».
33. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
« Δπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ( WC ) ηνπ Λπθείνπ Φηιηππηάδαο »

κε ηίηιν :

34. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Καηαζθεπή δηθηύνπ αθαζάξησλ νηθηζκώλ Πέηα θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ ».
35. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Καηαζθεπή δηθηύνπ θαη κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ ηέσο Γήκν Κνκπνηίνπ ».
36. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Βειηίσζε
δεκνηηθώλ νδώλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Φηιηππηάδαο ».
37. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Αζθαιηνζηξώζεηο
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Θεζπξσηηθνύ ».

Ν Ξρόεδρος
Σρήζηος Σαζίδης

