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ΠΡΟ: Μέλη Οικονομικής Δπιτροπής
Γήμοσ Ξσλοκάστροσ-Δσρωστίνης

Καιείζηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο ηελ 14η
ηνπ κελόο Οκτωβρίοσ 2021 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:30, πνπ ζα γίλεη κε ηειεδηάζθεςε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ζέκαηα:

1. Πεξί απνδνρήο όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ επελδπηηθνύ δαλείνπ από ην Σακείν
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξάμεο «Φεθηαθό Μνπζείν
Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο: ε θαζεκεξηλή δσή ην 1821» εληαγκέλεο ζην Δηδηθό
Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα «Α. Σξίηζεο».
2. Πεξί έγθξηζεο Π.Ο.Π ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΧΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ
ΓΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ -ΔΤΡΧΣΙΝΗ».
3. πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνύ εδάθνπο ηνπ έξγνπ «ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ
ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΚΤΛΛΗΝΗ ΓΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –ΔΤΡΧΣΙΝΗ:
ΑΝΑΠΛΑΔΙ –ΒΔΛΣΙΧΔΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΙ ΥΧΡΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΔΝΣΟ ΣΧΝ
ΟΙΚΙΜΧΝ ΣΟΤ ΤΜΠΛΔΓΜΑΣΟ ΣΧΝ ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ ΔΤΡΧΣΙΝΗ».
4. Πεξί έγθξηζεο δαπαλώλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ θαη Πξνέδξσλ
πκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ.
5. Πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζ. 671/2021 απόθαζεο Γεκάξρνπ γηα κεηαθίλεζε ππεξεζηαθνύ
νρήκαηνο.
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).

