
                             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    Φιλιππιάδα  23  Οκηωβρίοσ  2020   

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ    
ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν                                           Αριθ.  Πρωη.  10848                         
ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                                               
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ                            

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ                                    ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ   11η  

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  Γεκνηηθνύ  Καηαζηήκαηνο  

Φηιηππηάδαο  ηελ  Ξέμπηη  29  Νκηωβρίοσ  2020  θαη  ώξα  19 : 00΄ ζε  ζσνεδρίαζη  
πνπ  ζα  δηεμαρζεί  δια  ζώζης  κεκλειζμένων  ηων  θσρών,  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  

αξηζ.  163/33282/29-05-2020  εγθπθιίνπ  θαη  ηνπ  αξηζ.  60249/22-09-2020  εγγξάθνπ  ηνπ  

Υπνπξγείνπ  Δζσηεξηθώλ,  γηα  ιήςε  απνθάζεσλ  ζηα  παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  

δηάηαμεο :  

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

2020. 

2. Γλσκνδόηεζε  ζρεηηθά  κε  ηηο  κεηαβνιέο  ζρνιηθώλ  κνλάδσλ  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  

Γήκνπ  Εεξνύ  γηα  ην  ζρνιηθό  έηνο  2021 – 2022. 

3. Έγθξηζε  πξαγκαηνπνίεζεο  πξαθηηθήο  άζθεζεο,  ζην  Γήκν  Εεξνύ,  ηεο  Πάηζε  Ισάλλαο  ηνπ  

Παλαγηώηε,  θνηηήηξηαο  ηνπ  ηκήκαηνο  Οξγάλσζεο  θαη  Γηνίθεζεο  Δπηρεηξήζεσλ  ηεο  Σρνιήο  

Οηθνλνκίαο  θαη  Γηνίθεζεο  ηνπ  Γηεζλνύο  Παλεπηζηεκίνπ  ηεο  Διιάδνο.   

4. Δμέηαζε  αηηεκάησλ  γηα  ηελ  κείσζε  ηνπ  ύςνπο  ησλ  θαηαβιεζέλησλ  κηζζσκάησλ  ησλ  

ζρνιηθώλ  θπιηθείσλ,  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  44  ηνπ  Νόκνπ  4735/2020.     

5. Έγθξηζε  δηόξζσζεο  θηεκαηνινγηθήο  εγγξαθήο  δεκόηε  θαη  εμνπζηνδόηεζε  ηνπ  Γεκάξρνπ  γηα  

ηελ  ππνγξαθή  ησλ  απαξαίηεησλ  δηθαηνινγεηηθώλ. 

6. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο  δεκνπξαζίαο  πξνο  εθκίζζσζε  δεκνηηθώλ  εθηάζεσλ. 

7. Έγθξηζε  ζρεδίνπ  αληηκεηώπηζεο  εθηάθησλ  αλαγθώλ  θαη  άκεζε / βξαρεία  δηαρείξηζε  ησλ  

ζπλεπεηώλ  από  εθδήισζε  πιεκκπξηθώλ  θαηλνκέλσλ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ.  

8. Έγθξηζε  ζρεδίνπ  αληηκεηώπηζεο  εθηάθησλ  αλαγθώλ  θαη  άκεζε / βξαρεία  δηαρείξηζε  ησλ  

ζπλεπεηώλ  από  εθδήισζε  Σεηζκώλ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ.  

9. Απνδνρή  απόθαζεο  έληαμεο  ζην  Δπηρεηξεζηαθό  Πξόγξακκα  « Ήπεηξνο  2014 – 2020 »  ηεο  

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

Γήκνπ  Εεξνύ »,  ζπλνιηθνύ  πνζνύ  έληαμεο  1.333.988,86 €,  απνδνρή  ησλ  εηδηθώλ  όξσλ  ηεο  

απόθαζεο  έληαμεο  θαη  εγγξαθή  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

10. Απνδνρή  ρξεκαηνδόηεζεο  140.000,00 €  από  ην  Τακείν  Αιιειεγγύεο  ηνπ  άξζξνπ  196  ηνπ  

Νόκνπ  4662/2020  γηα  ηελ  πινπνίεζε  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  αζιεηηθώλ  ππνδνκώλ  

θαη  ρώξσλ  αλαςπρήο  Φηιηππηάδαο »  θαη  εγγξαθή  ζην  ηερληθό  πξόγξακκα  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 



 

 

11. Έγθξηζε  δηελέξγεηαο  ειεθηξνληθνύ  αλνηθηνύ  δηαγσληζκνύ  γηα  ηελ  πξνκήζεηα  κε  ηίηιν :                      

« Αλαβάζκηζε  αζηηθώλ  ππνδνκώλ  δηαρείξηζεο  απνξξηκκάησλ  Γήκνπ  Εεξνύ  κε  ηε  κέζνδν  

ηεο  ππνγεηνπνίεζεο ». 

12. Τξνπνπνίεζε  ηερληθνύ  πξνγξάκκαηνο. 

13. Έγθξηζε  παξάηαζεο  θαη  ηξνπνπνίεζεο  ελδηάκεζσλ  παξαδόζεσλ  ηεο  αξηζ. 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  

Γηαζπλνξηαθήο  Σπλεξγαζίαο  INTERREG  IPA  « GREECE – ALBANIA  2014 – 2020 ». 

14. Έγθξηζε  παξάηαζεο  ηεο  αξηζ.  πξση. 799/22-01-2020  ζύκβαζεο  παξνρήο  ππεξεζηώλ  κε  ηίηιν : 

« Υπεξεζίεο  ππνζηήξημεο  γηα  ηελ  πινπνίεζε  ηεο  πξάμεο  κε  αθξσλύκην  « GREAT  SUN »  

ζηα  πιαίζηα  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  Γηαζπλνξηαθήο  Σπλεξγαζίαο  INTERREG  IPA  CBC                                 

« GREECE – ALBANIA  2014 – 2020 ». 

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

« Δζσηεξηθό  δίθηπν  απνρέηεπζεο  αθαζάξησλ  ζηνλ  νηθηζκό  Θεζπξσηηθνύ  ηεο  Τ. Κ.  

Θεζπξσηηθνύ  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ ». 

16. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ  κε  ηίηιν : « Βειηίσζε  

δεκνηηθώλ  νδώλ  Γεκνηηθήο  Δλόηεηαο  Φηιηππηάδαο ». 

17. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ  πξνζσξηλήο  παξαιαβήο  εξγαζηώλ  ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν : « Απνθαηάζηαζε  

ηνπ  παιαηνύ  ζρνιείνπ  Κξαλέαο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  θαη  κεηαηξνπή  ηνπ  ζε  ζπιινγή – 

εθζεηήξην  ηεο  ιανγξαθηθήο – αγξνηηθήο – πνιηηηζηηθήο  θιεξνλνκηάο ». 

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

« Αληηθαηάζηαζε  δηθηύνπ  ύδξεπζεο  ζηελ  πεξηνρή  ‘’ Μπνπζνύιηδα ‘’ ». 

Ν  Ξρόεδρος 

    Σρήζηος  Σαζίδης  


