
                             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα  15  Μαΐος  2020   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Απιθ.  Ππωη.   4739                      
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. Προέδρους  και  υμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού  

Σαο  πξνζθαινχκε  λα  ζπκκεηέρεηε  ζηελ  6η  ζςνεδπίαζη  ηνπ  Γεκνηηθνχ  Σπκβνπιίνπ  Γήκνπ  

Εεξνχ,  πνπ  ζα  δηεμαρζεί  κε  ηηλεδιάζκεψη  ηελ  Σεηάπηη  20  Μαΐος  2020,  κε  ψξα  έλαξμεο                     

19 : 00,  ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  παξαγξάθνπ  1  ηνπ  άξζξνπ  10  ηεο  απφ  11  Μαξηίνπ  2020  

Πξάμεο  Ννκνζεηηθνχ  Πεξηερνκέλνπ  « Καηεπείγνληα  κέηξα  αληηκεηψπηζεο  ησλ  αξλεηηθψλ  

ζπλεπεηψλ  ηεο  εκθάληζεο  ηνπ  θνξσλντνχ  COVID-19  θαη  ηεο  αλάγθεο  πεξηνξηζκνχ  ηεο  δηάδνζήο  

ηνπ »  πνπ  δεκνζηεχζεθε  ζην  αξηζ.  55/11-03-2020  Φ.Δ.Κ.,  ηεχρνο  Α΄,  θαη  ην  αξηζ.                               

18318/13-03-2020  έγγξαθν  ηνπ  Υπνπξγείνπ  Δζσηεξηθψλ,  γηα  ιήςε  απνθάζεσλ  ζηα  παξαθάησ  

ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο :  

1. Έγθξηζε  ζρεδίνπ  αλακφξθσζεο  ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ  νηθνλνκηθνχ  έηνπο  

2020. 

2. Απνδνρή  πνζνχ  42.710,00 €  απφ  ην  Υπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  θαη  θαηαλνκή  απηνχ  ζηηο  

ζρνιηθέο  επηηξνπέο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  γηα  ηελ  θάιπςε  

ιεηηνπξγηθψλ  δαπαλψλ  ησλ  ζρνιείσλ,  έηνπο  2020. 

3. Απνδνρή  πνζνχ  3.000,00 €  απφ  ην  Υπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  πξνο  θάιπςε  αλαγθψλ  

αλαθνξηθά  κε  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  αδέζπνησλ  κηθξψλ  δψσλ.  

4. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  αλνηθηνχ  ειεθηξνληθνχ  κεηνδνηηθνχ  δηαγσληζκνχ  γηα  ηελ  πξνκήζεηα  κε  

ηίηιν : « Πξνκήζεηα  ηξνθίκσλ  θαη  ινηπψλ  αλαιψζηκσλ  εηδψλ  παληνπσιείνπ  γηα  ην  Γήκν  

Εεξνχ  θαη  ηνπο  Φνξείο  ηνπ,  γηα  ηα  νηθνλνκηθά  έηε  2021 – 2023 ».  

5. Έγθξηζε  παξαρψξεζεο,  θαηά  ρξήζε,  δεκνηηθήο  έθηαζεο  ζηνλ  ΤΟΔΒ  Κεξαζψλαο – Παλαγηάο 

γηα  ηελ  εγθαηάζηαζε  θσηνβνιηατθήο  κνλάδαο. 

6. Παξνρή  γλψκεο  επί  ηνπ  ζρεδίνπ  θαλνληζκνχ  ηηκνιφγεζεο  θαη  ηερληθνχ  πξνγξάκκαηνο  

νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2020  ηνπ  Αλαγθαζηηθνχ  Σπλδέζκνπ  Γηαρείξηζεο  Σηεξεψλ  Απνβιήησλ  

Γηαρεηξηζηηθήο  Δλφηεηαο  Πεξηθέξεηαο  Ζπείξνπ.      

7. Αλαζηνιή  είζπξαμεο  βεβαησκέλσλ  νθεηιψλ,  ρσξίο  ηελ  επηβνιή  πξνζαπμήζεσλ  θαη  ηελ  

απψιεηα  ηπρφλ  ξπζκίζεσλ,  κε  αληίζηνηρε  παξάηαζε  πξνζεζκίαο  θαηαβνιήο  δφζεσλ,  ζηηο  

βεβαησκέλεο  ιεμηπξφζεζκεο  νθεηιέο  πνπ  δελ  εμππεξεηήζεθαλ  ιφγσ  ησλ  κέηξσλ  γηα  ηελ  

αληηκεηψπηζε  ηνπ  θνξσλντνχ.   

8. Απαιιαγή  ησλ  επηρεηξήζεσλ  πνπ  δηέθνςαλ  ή  πεξηφξηζαλ  ππνρξεσηηθά  ηελ  ιεηηνπξγία  ηνπο  

ιφγσ  ησλ  κέηξσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηνπ  θνξσλντνχ,  απφ  ηα  αληαπνδνηηθά  ηέιε  

θαζαξηφηεηαο  θαη  ειεθηξνθσηηζκνχ,  γηα  φζν  ρξνληθφ  δηάζηεκα  δηαξθεί  ε  ππνρξεσηηθή  

δηαθνπή  ή  ν  πεξηνξηζκφο  ιεηηνπξγίαο  ηνπο. 



 

 

9. Απαιιαγή  ησλ  επηρεηξήζεσλ  πνπ  δηέθνςαλ  ή  πεξηφξηζαλ  ππνρξεσηηθά  ηελ  ιεηηνπξγία  ηνπο  

ιφγσ  ησλ  κέηξσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηνπ  θνξσλντνχ,  απφ  ηελ  θαηαβνιή  ηειψλ  ρξήζεο  

θνηλφρξεζησλ  ρψξσλ,  γηα  φζν  ρξνληθφ  δηάζηεκα  δηαξθεί  ε  ππνρξεσηηθή  δηαθνπή  ή  ν  

πεξηνξηζκφο  ιεηηνπξγίαο  ηνπο. 

10. Μείσζε  θαηαβνιήο  κηζζσκάησλ  δεκνηηθψλ  αθηλήησλ  ησλ  επηρεηξήζεσλ  πνπ  δηέθνςαλ  ή  

πεξηφξηζαλ  ππνρξεσηηθά  ηελ  ιεηηνπξγία  ηνπο  ιφγσ  ησλ  πεξηνξηζηηθψλ  κέηξσλ  γηα  ηελ  

αληηκεηψπηζε  ηνπ  θνξσλντνχ. 

11. Σπγθξφηεζε  επηηξνπήο  παξαιαβήο  αληαιιαθηηθψλ – εξγαζηψλ  επηζθεπήο  νρεκάησλ. 

12. Οξηζκφο  ππφινγνπ  δηαρεηξηζηή  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  Σπζηήκαηνο  Βειηίσζεο – 

Δθζπγρξνληζκνχ  ηνπ  δηθηχνπ  χδξεπζεο  κε  ζηφρν  ηελ  νξζνινγηθή  δηαρείξηζε,  εμνηθνλφκεζε  

ελέξγεηαο  θαη  χδαηνο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ ».   

13. 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  εθπφλεζε  κειεηψλ.  

14. Έγθξηζε  εθηέιεζεο,  θαζνξηζκφο  εξγαζηψλ  θαη  θαζνξηζκφο  ηξφπνπ  εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ  κε  

ηίηιν : « Βειηίσζε  Πλεπκαηηθνχ  Κέληξνπ  Φηιηππηάδαο ». 

15. Καζνξηζκφο  εξγαζηψλ  θαη  θαζνξηζκφο  ηξφπνπ  εθηέιεζεο  έξγσλ  εληαγκέλσλ  ζην  ηερληθφ  

πξφγξακκα  Γήκνπ  Εεξνχ  νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2020. 

16. Δηδηθή  αηηηνιφγεζε  γηα  ηελ  εθηέιεζε  έξγσλ – εξγαζηψλ. 

17. Τξνπνπνίεζε  ηερληθνχ  πξνγξάκκαηνο. 

18. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ηεο  αξηζ.  17079/23-12-2019  ζχκβαζεο  κε  ηίηιν : « Πξνκήζεηα  θαη  

ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ θεξθίδσλ ζηα  γήπεδα  αληηζθαίξηζεο  Φηιηππηάδαο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνχ ». 

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

« Δλεξγεηαθή  αλαβάζκηζε  ηνπ  παιαηνχ  Σρνιείνπ  Θεζπξσηηθνχ ». 

 

Σην  Γεςηέπα  18  Μαΐος,  με  ηιρ  ειζηγήζειρ  ηων  θεμάηων,  θα  ςπάπξει  ενημέπωζη  για  

ηον  ηπόπο  διεξαγωγήρ  ηηρ  ζςνεδπίαζηρ  μέζω  ηηλεδιάζκεψηρ.  

 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  
 


