ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Φιλιππιάδα 25 επηεμβρίοσ 2020

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ
ΓΖΚΝΠ Ε Ζ Ο Ν 

Αριθ. Πρωη. 9797

ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ
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 Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο
Φηιηππηάδαο ηελ Ρεηάρηη 30 Πεπηεμβρίοσ 2020 θαη ψξα 19 : 00΄ ζε
ζσνεδρίαζη πνπ ζα δηεμαρζεί δια ζώζης κεκλειζμένων ηων θσρών, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 163/33282/29-05-2020 εγθπθιίνπ θαη ηνπ αξηζ. 60249/22-09-2020
εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 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 5.000,00 € απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο κε
ηίηιν : « Πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ςχιισλ ζην Γήκν Εεξνχ, έηνπο 2020 ».

3.

πγθξφηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ησλ θχισλ.

4.

Δμέηαζε αηηήκαηνο εξγαδφκελεο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
Ανξίζηνπ Υξφλνπ ( Η.Γ.Α.Υ. ) κεξηθήο απαζρφιεζεο, εηδηθφηεηαο ΤΔ Καζαξηζηξηψλ
ρνιηθψλ Μνλάδσλ γηα αχμεζε σξψλ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Νφκνπ 4368/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.

5.

Δηζήγεζε γηα πξνζζήθε πξνζσλπκίαο ζην 3ν Νεπηαγσγείν Φηιηππηάδαο.

6.

Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζεο ηεο αξηζ. 257/2019 πξνεγνχκελεο απφθαζεο Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ζέκα : « Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
‘’ Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε ‘’, ζηνλ Άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο : 14 ‘’ Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – πξναγσγή ηεο
απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ ( Σ ) ‘’, κε ηίηιν : ‘’ Γεκηνπξγία πξάζηλσλ ζεκείσλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ‘’, γηα έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν : ‘’ Καηαζθεπή πξάζηλνπ ζεκείνπ
Γήκνπ Εεξνχ ‘’ ».

7.

Καζνξηζκφο εξγαζηψλ θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο έξγσλ εληαγκέλσλ ζην ηερληθφ
πξφγξακκα Γήκνπ Εεξνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.

8.

Έγθξηζε 2εο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Δζσηεξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ ζηνλ νηθηζκφ Θεζπξσηηθνχ ηεο Σ. Κ. Θεζπξσηηθνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ».

9.

Σξνπνπνίεζε κειέηεο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Καηαζθεπή δηθηχνπ θαη κνλάδαο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ ηέσο Γήκν Κνκπνηίνπ ».

10. Έγθξηζε κεηαηφπηζεο πεξηπηέξνπ ζηελ Κνηλφηεηα Φηιηππηάδαο.

11. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο Γνχια Βάταο ηνπ Νηθνιάνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ – εμφδνπ
( θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ) αθηλήηνπ ηεο, ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί πηελνηξνθηθή κνλάδα, επί
αγξνηηθήο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε « ΓΚΟΤΦΑΛΑ » Κνηλφηεηαο Αγίνπ Γεσξγίνπ
Γήκνπ Εεξνχ.
12. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ Μαιάθνπ Δπαγγέινπ ηνπ Δπζπκίνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ –
εμφδνπ ( θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ) αθηλήηνπ ηνπ, ζην νπνίν ζα γίλεη επέθηαζε ηεο
πηελνηξνθηθήο κνλάδαο ηνπ, επί αγξνηηθήο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε « ΠΑΠΑΝΓΡΗΑ –
ΓΚΟΤΡΓΚΔΣΑ » Κνηλφηεηαο Κεξαζψλνο Γήκνπ Εεξνχ.
13. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ Αζαλαζφπνπινπ Θενδψξνπ ηνπ Υξήζηνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο
εηζφδνπ – εμφδνπ ( θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ) αθηλήηνπ ηνπ, ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί
πηελνηξνθηθή κνλάδα, επί αγξνηηθήο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε : « Οκνξθάδα »
Κνηλφηεηαο Γπκλνηφπνπ Γήκνπ Εεξνχ.
14. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο ΜΠΔΕΔΒΔΓΚΖ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ Ο. Δ. γηα ρνξήγεζε άδεηαο
εηζφδνπ – εμφδνπ ( θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ) αθηλήηνπ ηεο, ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί
πηελνηξνθηθή κνλάδα, επί αγξνηηθήο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε « Παιηάκπεια »
Κνηλφηεηαο Φηιηππηάδαο Γήκνπ Εεξνχ.
15. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο άιια σηεξίαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ –
εμφδνπ ( θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ) αθηλήηνπ ηεο, ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί πηελνηξνθηθή
κνλάδα, επί αγξνηηθήο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε « Σπξνθνκείν » Κνηλφηεηαο Ρσκηάο
Γήκνπ Εεξνχ.
16. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Καηαζθεπή δηθηχνπ θαη κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνλ ηέσο Γήκν Κνκπνηίνπ ».
17. Έγθξηζε 1νπ αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ & αχιεησλ ρψξσλ Γήκνπ Εεξνχ ».

κε

ηίηιν : « Δπηζθεπή,

18. Έγθξηζε 2νπ αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Ύδξεπζε Σ. Κ.
Πέηξαο Γήκνπ Εεξνχ θαη Σ. Κ. ηξνγγπιήο Γήκνπ Αξηαίσλ ».
19. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε
θαη βειηίσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πέξημ ηνπ Γεκνηηθνχ ηαδίνπ Φηιηππηάδαο ».
20. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : « Δπηζθεπαζηηθέο
εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ( WC ) ηνπ Λπθείνπ Φηιηππηάδαο ».
21. πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν :
« Πξνκήζεηα πζηήκαηνο Βειηίσζεο – Δθζπγρξνληζκνχ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο κε ζηφρν ηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη χδαηνο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ».
22. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Αζθαιηνζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ Σ. Κ. Νέαο Κεξαζνχληαο Γήκνπ Εεξνχ θαη Σ. Κ.
Αγίνπ ππξίδσλα Γήκνπ Αξηαίσλ ».
23. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Απνθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ ζρνιείνπ Κξαλέαο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε
ζπιινγή – εθζεηήξην ηεο ιανγξαθηθήο – αγξνηηθήο – πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ».
24. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο
« Απνθαηάζηαζε αγσγνχ νκβξίσλ ζην Θεζπξσηηθφ ».

παξαιαβήο

ηνπ

έξγνπ

κε ηίηιν :

25. πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :
« Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ππνδνκψλ νκβξίσλ πδάησλ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα
Παπαδαηψλ ».
Ν Ξρόεδρος
Σρήζηος Σαζίδης

