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ΠΡΟ: Μέλη Οικονομικής Δπιτροπής
Γήμοσ Ξσλοκάστροσ-Δσρωστίνης

Καιείζηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο ηελ 13η
ηνπ κελόο επτεμβρίοσ 2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00, πνπ ζα γίλεη κε ηειεδηάζθεςε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ζέκαηα:

1. Λήςε απόθαζεο πεξί ππνθαηάζηαζεο αλαδόρνπ - κέινπο ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ:
«ΛΙΟΝΣΟ

ΚΑΙ

ΤΝΔΡΓΑΣΔ

ΔΠΔ

-

ΓΙΟΝΤΙΟ

ΜΑΤΡΩΣΑ

-

Ι.

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ», ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΔΠΑΝΑΥΡΗΗ
– ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΣΑΦΙΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ (Α..Ο.)
ΣΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ- Τπνέξγν 1: ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ».
2. Πεξί ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη έγθξηζεο ησλ όξσλ απηήο κε ην
Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ-Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο» γηα
ηελ πξάμε «Αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ηεο λέαο Γηαδηθηπαθήο Πύιεο ηνπ Γήκνπ
Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο».
3. Λήςε απόθαζεο γηα δσξεά ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ ζην Κ.Τ. Ξπινθάζηξνπ.
4. Έγθξηζε δηαγξαθήο νθεηιήο ιόγσ ιαλζαζκέλεο εγγξαθήο ζε βεβαησηηθό θαηάινγν
ηεο Γ.Δ. Δπξσζηίλεο.
5. Έγθξηζε δαπαλώλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ θαη Πξνέδξσλ
πκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ.
6. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 587/2021 απόθαζεο Γεκάξρνπ πεξί θίλεζεο νρήκαηνο γηα
ππεξεζηαθέο αλάγθεο.
7. Έγθξηζε επηρνξήγεζεο αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ «ΝΔΟ ΑΣΗΡ ΓΔΡΒΔΝΙΟΤ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΒΛΑΙΟ ΣΙΩΣΟ

Ρεηή ζπγθαηάζεζε γηα βηληενζθόπεζε – θσηνγξάθεζε – δσληαλή κεηάδνζε (live streaming) πλεδξηάζεσλ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Η παξνπζία ζαο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ή/θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (είηε θπζηθή είηε ειεθηξνληθά κέζσ
εθαξκνγήο ηειεδηάζθεςεο), ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε πλεδξίαζε, σο Οκηιεηήο ή ύκβνπινο,
ζπληζηά έκπξαθηε θαη αλεπηθύιαθηε ζπγθαηάζεζε - ζπλαίλεζή ζαο γηα ρξήζε από ηνλ Φνξέα ηεο εηθόλαο θαη ησλ
δειώζεσλ/εηζεγήζεώλ ζαο, όπσο ηπρόλ απνηππσζνύλ ζε βίληεν πνπ ζα ιεθζεί θαηά ηηο ώξεο δηεμαγσγήο ηεο
πλεδξίαζεο ή/θαη ζε δσληαλή κεηάδνζε (live streaming) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλεδξίαζεο ζην δηαδίθηπν γηα
νπνηνδήπνηε ζθνπό (ηδίσο ελεκεξσηηθό) θαη ελ γέλεη γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πλεδξίαζεο κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη ζε νπνηνδήπνηε κέζν όπσο όισο ελδεηθηηθώο κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ ή
ηνπ δηαδηθηύνπ (επίζεκνο ηζηόηνπνο Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, άιινη δηαδηθηπαθνί ηόπνη, κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο θιπ.) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα ήρνπ θαη εηθόλαο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν).

