ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΘΝΘΘΑ
ΓΗΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ-ΔΤΡΩΣΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Σαρ. Δηεύζπλζε: Λπθνύξγνπ Φξαληδή 2 – Ξπιόθαζηξν
Σ.Κ. 204 00
Σει.: 2743 360244
Fax: 27430 28261
E-mail: info@xylokastro.gov.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ

Ξπιόθαζηξν 24-9-2021
Αξηζ. πξση. 13111

ΠΡΟ: Μέλη Οικονομικής Δπιτροπής
Γήμοσ Ξσλοκάστροσ-Δσρωστίνης

Καιείζηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Ξπινθάζηξνπ-Επξσζηίλεο ηελ 29η
ηνπ κελόο επτεμβρίοσ 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:30, πνπ ζα γίλεη κε ηειεδηάζθεςε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ζέκαηα:

νπ

1. Πεξί έγθξηζεο 1 Α.Π.Ε. ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΕΘ ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –ΕΤΡΩΣΘΝΗ ΕΚΣΟ ΠΟΛΗ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ».
2. πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνύ εδάθνπο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΩΝ ΣΗΝ ΕΘΟΔΟ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ».
3. πγθξόηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ έηνπο 2021.
4. Λήυη απωθαζης για ηην παράηαζη ζσμβάζεφν προζφπικοϊ ΙΔΟΧ ηοσ
Δήμοσ Ξσλοκάζηροσ - Εσρφζηίνης, ποσ είτε προζληθθεί ζηα πλαίζια
λήυης προληπηικϋν μέηρφν για ηην αποηροπή διάδοζης ηοσ κορφνοχοϊ
COVID -19- δεζμεσηική ειζήγηζη για ηροποποίηζη προψπολογιζμοϊ.
5. Εηζήγεζε ζην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ (γεληθή
ζπλεδξίαζεο Δ.. 29-9-2021).
6. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 631/2021 απόθαζεο Δεκάξρνπ πεξί θίλεζεο νρήκαηνο γηα
ππεξεζηαθνύο ιόγνπο.
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).

