
                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα  12  Γεκεμβρίου  2019   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωτ.  16310                       
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   14η  

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. Προέδρους  και  υμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού  

Καιείζηε  λα  πξνζέιζεηε  ζηελ  αίζνπζα  ζπλεδξηάζεσλ  ηνπ  Δεκνηηθνύ  Καηαζηήκαηνο  

Φηιηππηάδαο  ηελ  Γεσηέρα  16  Γεκεμβρίοσ  2019  θαη  ώξα  19 : 00΄ ζε  

ζσνεδρίαζη  γηα  ζπδήηεζε  θαη  ιήςε  απνθάζεσλ  ζηα  παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  

δηάηαμεο :  

1. Απνδνρή  πνζώλ  42.710,00 €  θαη  21.355,00 €  από  ην  Υπνπξγείν  Εζσηεξηθώλ  θαη  θαηαλνκή  

απηώλ  ζηηο  ζρνιηθέο  επηηξνπέο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  Δεπηεξνβάζκηαο  Εθπαίδεπζεο  γηα  ηελ  

θάιπςε  ιεηηνπξγηθώλ  δαπαλώλ  θαη  δαπαλώλ  ζέξκαλζεο  ησλ  ζρνιείσλ  έηνπο  2019. 

2. Έγθξηζε  αλαλέσζεο  πξνγξακκαηηθήο  ζύκβαζεο  κε  ηνλ  Ο.Α.Ε.Δ.  γηα  ηε  ιεηηνπξγία  Γξαθείνπ  

Αληαπνθξηηή  Ο.Α.Ε.Δ.  ζηε  Δεκνηηθή  Ελόηεηα  Φηιηππηάδαο  Δήκνπ  Ζεξνύ.  

3. Έγθξηζε  κίζζσζεο  αθηλήηνπ  γηα  ηελ  παξαρώξεζε  ζηηο  δεκνηηθέο  παξαηάμεηο,  ζε  εθαξκνγή  

ηεο  παξαγξάθνπ  9  ηνπ  άξζξνπ  73  ηνπ  Νόκνπ  4555/2018  θαη  νξηζκόο  κειώλ  γηα  ηελ  

ζπκκεηνρή  ηνπο  ζηελ  επηηξνπήο  εθηίκεζεο  θαη  θαηαιιειόηεηαο  αθηλήησλ.     

4. Απνδνρή  παξαίηεζεο  αλαπιεξσκαηηθνύ  κέινπο  από  ην  Δηνηθεηηθό  Σπκβνύιην  ηεο  

Κνηλσθεινύο  Επηρείξεζεο  Δήκνπ  Ζεξνύ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  θαη  νξηζκόο  λένπ  κέινπο.  

5. Καζνξηζκόο  ύςνπο  απνδεκίσζεο  ηνπ  Πξνέδξνπ  ηνπ  Δηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  ηεο  

Κνηλσθεινύο  Επηρείξεζεο  Δήκνπ  Ζεξνύ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ). 

6. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  ηελ  παξνρή  ππεξεζίαο  κε  ηίηιν : « Επηζθεπή  

θαη  ζπληήξεζε  ησλ  νρεκάησλ  θαη  κεραλεκάησλ  ηνπ  Δήκνπ  Ζεξνύ,  έηνπο  2020 ». 

7. Έγθξηζε  θαηαζηξνθήο  αληηθεηκέλσλ  πνπ  δελ  πξνζθέξνπλ  θακία  εμππεξέηεζε  ζηηο  αλάγθεο  

ηνπ  Δήκνπ  θαη  δελ  έρνπλ  θακία  ρξεκαηηθή  αμία. 

8. Απνδνρή  πνζνύ  150.000,00 €  από  ην  πξόγξακκα  « ΦΘΛΟΔΗΜΟΣ ΘΘ »,  ζην  πιαίζην  ηνπ  

άμνλα  πξνηεξαηόηεηαο : « Η  Τνπηθή  Αλάπηπμε  θαη  ε  Πξνζηαζία  Πεξηβάιινληνο »  γηα  ηελ  

πξάμε  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  απνξξηκκαηνθόξσλ  θαη  ινηπώλ  νρεκάησλ  απνθνκηδήο  θαη  

κεηαθνξάο  απνξξηκκάησλ  θαη  αλαθπθιώζηκσλ  πιηθώλ »,  ζύκθσλα  κε  ηα  νξηδόκελα  ζηελ  

αξηζ.  83448/22-11-2019  απόθαζε  ηνπ  Υπνπξγνύ  Εζσηεξηθώλ.   

9. Έγθξηζε  ππνβνιήο  αηηήκαηνο  ζην  πξόγξακκα  « ΦΘΛΟΔΗΜΟΣ ΘΘ »,  ζηνλ  άμνλα  

πξνηεξαηόηεηαο : « Κνηλσληθέο  θαη  πνιηηηζηηθέο  ππνδνκέο  θαη  δξαζηεξηόηεηεο  ησλ  Δήκσλ »,  

κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή,  επηζθεπή  ζπληήξεζε  θαη  εμνπιηζκόο  εγθαηαζηάζεσλ  θαηαθπγίσλ  

αδέζπνησλ  δώσλ  ζπληξνθηάο »,  γηα  έληαμε  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Καηαζθεπή  θαη  

εμνπιηζκόο  εγθαηαζηάζεσλ  θαηαθπγίσλ  αδέζπνησλ  δώσλ  ζπληξνθηάο  ζην  Δήκν  Ζεξνύ ». 

 



 

10. Έγθξηζε  ππνβνιήο  πξόηαζεο  ζην  Επηρεηξεζηαθό  Πξόγξακκα  « Ήπεηξνο »  ζηνλ  άμνλα  

πξνηεξαηόηεηαο  2  « Πξνζηαζία  ηνπ  Πεξηβάιινληνο  θαη  Αεηθόξνο  Αλάπηπμε »  κε  ηίηιν :                    

« Έξγα  αληηπιεκκπξηθήο  πξνζηαζίαο  ζε  πεδηλέο – κε  δαζηθέο  πεξηνρέο  ΘΘ »,  γηα  έληαμε  ηεο  

πξάμεο  κε  ηίηιν : « Δηεπζέηεζε – νξηνζέηεζε  ξεκάησλ  ζηνλ  νηθηζκό  Τύξγηαο  Τ. Κ.  Κξαλέαο  

Δήκνπ  Ζεξνύ ». 

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

πξόγξακκα  Δήκνπ  Ζεξνύ  νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2019.  

12. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ελδηάκεζσλ  παξαδόζεσλ  ηεο  αξηζ.  πξση.  9252/31-07-2019  ζύκβαζεο  

παξνρήο  ππεξεζηώλ  κε  ηίηιν : « Υπεξεζίεο  ππνζηήξημεο  γηα  ηελ  πινπνίεζε  ηεο  πξάμεο  κε  

αθξσλύκην  ‘’ INTERNET  OF  BINS ‘’ »  ζηα  πιαίζηα  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  Δηαζπλνξηαθήο  

Σπλεξγαζίαο  INTERREG  IPA  ‘’ GREECE – ALBANIA  2014 – 2020 ‘’. 

13. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε ηίηιν : « Επέθηαζε  

δηθηύνπ  απνρέηεπζεο  ζηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο ». 

14. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε ηίηιν : « Εξγνηαμηαθή  

ζήκαλζε  θαη  ξπζκίζεηο  θπθινθνξίαο  ζηελ  Ε. Ο.  Θσαλλίλσλ – Άξηαο  ζηε  ζέζε  Φηιηππηάδα                    

( ΦΘ  60 + 800 ) ». 

15. Έγθξηζε  1
νπ

  αλαθεθαιαησηηθνύ  πίλαθα  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Ελεξγεηαθή  

αλαβάζκηζε  ηνπ  παιαηνύ  Σρνιείνπ  Θεζπξσηηθνύ ». 

16. Σπγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                             

« Παξεκβάζεηο  γηα  ηελ  βειηίσζε  θεληξηθήο  πιαηείαο  ζηελ  Τνπηθή  Κνηλόηεηα  Νέαο  

Κεξαζνύληαο ». 

17. Σπγθξόηεζε  επηηξνπήο  πξνζσξηλήο  θαη  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν :                             

« Απνθαηάζηαζε  πξνβιεκάησλ  ζην  δίθηπν  ύδξεπζεο  Τ. Κ.  Κξαλέαο ». 

  

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  

 

 

 
 


