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ΠΡΟ: Μέλη Οικονομικής Δπιτροπής
Γήμοσ Ξσλοκάστροσ-Δσρωστίνης

Καιείζηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Ξπινθάζηξνπ-Επξσζηίλεο ηελ 10η
ηνπ κελόο Νοεμβρίοσ 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:30, πνπ ζα γίλεη κε ηειεδηάζθεςε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ζέκαηα:

1. Έγθξηζε πξαθηηθώλ-αλάδεημε πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –ΕΤΡΩΣΙΝΗ ΚΑΙ
ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022».
2. Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ – θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ην δηαγσληζκό
ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» γηα ην έηνο 2022.
3. ύληαμε έθζεζεο πξνϋπνινγηζκνύ γ΄ηξηκήλνπ 2021 θαη ππνβνιή ηεο ζην Δ..
4. Λήςε απόθαζεο γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Επηρνξήγεζεο ηνπ ΟΑΕΔ γηα ηελ απαζρόιεζε καθξνρξόληα αλέξγσλ, ειηθίαο 55-67.
5. Απνδνρή ρξεκαηνδόηεζεο από ην Πξόγξακκα Α. Σξίηζεο ηνπ ΤΠΕ γηα ηελ πξάμε
κε ηίηιν «Ψεθηαθό Μνπζείν Ξπινθάζηξνπ – Επξσζηίλεο: ε θαζεκεξηλή δσή ην
1821».
νπ
6. Πεξί έγθξηζεο 1
Α.Π.Ε. ηνπ έξγνπ «ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –ΕΤΡΩΣΙΝΗ».
νπ
7. Πεξί έγθξηζεο 1
Α.Π.Ε. ηνπ έξγνπ «ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –ΕΤΡΩΣΙΝΗ».
8. Έγθξηζε δηαγξαθήο νθεηιώλ ιόγσ ιαλζαζκέλσλ εγγξαθώλ ζε βεβαησηηθνύο
θαηαιόγνπο ηεο Δ.Ε. Επξσζηίλεο.
9. Εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ.
10. Αίηεκα θ. Ε.Μ. γηα αλαδνρή ρξένπο.
11. Έγθξηζε δαπαλώλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ θαη Πξνέδξσλ
πκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ.
12. Πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζ. 53/2021 (ζε νξζή επαλάιεςε) απόθαζεο ηνπ ΝΠΔΔ «Η.
Καηζνύιεο».
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).

