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ΠΡΟ: Μέλη Οικονομικής Δπιτροπής
Γήμοσ Ξσλοκάστροσ-Δσρωστίνης

Καιείζηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Ξπινθάζηξνπ-Επξσζηίλεο ηελ 27η
ηνπ κελόο επτεμβρίοσ 2021 εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 13:30, πνπ ζα γίλεη κε ηειεδηάζθεςε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ζέκαηα:

1. Τπνβνιή πξόηαζεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο ηεο Πξάμεο: «ΑΝΑΣΗΛΩΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΣΗΡΗΣΕΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΣΑ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ» από ην Ε.Π. : «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο
Αλάπηπμε».
2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 2

νπ

Νεπηαγσγείνπ

Ξπινθάζηξνπ.
3. Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –
ΕΤΡΩΣΙΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022».
4. ύληαμε έθζεζεο πξνϋπνινγηζκνύ β΄ ηξηκήλνπ 2021 θαη ππνβνιή ηεο ζην Δ..
5. Αίηεκα αλαδόρνπ ηεο ππεξεζίαο «Τπεξεζία πκβνύινπ γηα ηελ Εθπόλεζε
ρεδίνπ Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) ζην Δήκν Ξπινθάζηξνπ Επξσζηίλεο» γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο.
6. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΕΠΙΚΕΤΗ
ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ».
7. Έγθξηζε

πξσηνθόιινπ

πξνζσξηλήο

θαη

νξηζηηθήο

παξαιαβήο

ηνπ

έξγνπ

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΗΠΕΔΟΤ Σ.Κ. ΛΤΚΟΠΟΡΙΑ».
8. Εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα θαηαβνιή πνζνύ ζηνλ ΔΕΔΔΗΕ γηα επέθηαζε δηθηύνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ ζηε ζέζε Κνπκαξηά ηεο Κνηλόηεηαο Επξσζηίλεο - Ρνδελώλ.

9. Εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα θαηαβνιή πνζνύ ζηνλ ΔΕΔΔΗΕ γηα επέθηαζε δηθηύνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ ζηνλ Άλσ Αηγηαιό Κνηλόηεηαο Επξσζηίλεο - Ρνδελώλ
10. Εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ.
11. Εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα πιεξσκή αληαπνδνηηθνύ ηέινπο ΣΕΕ (γηα έγθξηζε
εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο).
12. Έγθξηζε δαπαλώλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ θαη Πξνέδξσλ
πκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ.
13. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 617/2021 απόθαζεο Δεκάξρνπ πεξί θίλεζεο νρήκαηνο γηα
ππεξεζηαθέο αλάγθεο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΒΛΑΙΟ ΣΙΩΣΟ

Ρεηή ζπγθαηάζεζε γηα βηληενζθόπεζε – θσηνγξάθεζε – δσληαλή κεηάδνζε (live streaming) πλεδξηάζεσλ
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.
Η παξνπζία ζαο ζην Δεκνηηθό πκβνύιην ή/θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή (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 Δήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Επξσζηίλεο, άιινη δηαδηθηπαθνί ηόπνη, κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο θιπ.) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα ήρνπ θαη εηθόλαο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν).

