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ΠΡΟ: Μέλη Οικονομικής Δπιτροπής
Γήμοσ Ξσλοκάστροσ-Δσρωστίνης

Καιείζηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο ηελ 3η
ηνπ κελφο επτεμβρίοσ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00, πνπ ζα γίλεη κε
ηειεδηάζθεςε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ζέκαηα:
1. Λήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε/αλαλέσζε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ ΙΓΟΥ ηνπ Γήκνπ
Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ ιφγσ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID 19.
2. Λήςε απφθαζεο γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο θαη
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ
Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο θαη ηεο Βηψζηκεο Πφιεο, φζν αθνξά ηελ πξάμε
κε ηίηιν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΔΤΡΩΣΙΝΗ».
3. Λήςε απφθαζεο πεξί δηάιπζεο ή κε ηεο ζχκβαζεο (εξγνιαβίαο) ηνπ έξγνπ
«ΑΝΟΡΤΞΗ ΤΓΡΔΤΣΙΚΗ ΓΔΩΣΡΗΗ Σ.Κ. ΜΔΛΙΙΟΤ ΣΗ ΘΔΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ
ΣΗ Σ.Κ. ΘΡΟΦΑΡΙΟΤ».
4. Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΤΠΔ γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ
αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ SARS- COV-2
νπ

5. Πεξί έγθξηζεο ή κε ηνπ 1

ΑΠΔ ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ

ΣΙΜΔΝΣΟΣΡΩΜΔΝΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –ΔΤΡΩΣΙΝΗ».
6. πγθξφηεζε
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«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΗΠΔΓΟΤ ΛΤΚΟΠΟΡΙΑ».
9. πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΗΡΗΔΙ –
ΔΠΙΚΔΤΔ – ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ –
ΔΤΡΩΣΙΝΗ».
10. Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ππεξεζίεο παξαγσγήο πεξηερνκέλσλ ζπλδξνκεηηθψλ,
πξνσζεηηθψλ, ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθήο branding.
11. Έγθξηζε δαπαλψλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ θαη Πξνέδξσλ
πκβνπιίσλ Κνηλνηήησλ.
12. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 35/2021 απφθαζεο ηνπ ΝΠΓΓ «Ηιίαο Καηζνχιεο» κε ζέκα
«Απνδνρή επηρνξήγεζεο απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ».
13. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 36/2021 απφθαζεο ηνπ ΝΠΓΓ «Ηιίαο Καηζνχιεο» κε ζέκα
«Σξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2021».

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΒΛΑΙΟ ΣΙΩΣΟ

Ρεηή ζπγθαηάζεζε γηα βηληενζθφπεζε – θσηνγξάθεζε – δσληαλή κεηάδνζε (live streaming) πλεδξηάζεσλ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Η παξνπζία ζαο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή/θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (είηε θπζηθή είηε ειεθηξνληθά κέζσ
εθαξκνγήο ηειεδηάζθεςεο), ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε πλεδξίαζε, σο Οκηιεηήο ή χκβνπινο,
ζπληζηά έκπξαθηε θαη αλεπηθχιαθηε ζπγθαηάζεζε - ζπλαίλεζή ζαο γηα ρξήζε απφ ηνλ Φνξέα ηεο εηθφλαο θαη ησλ
δειψζεσλ/εηζεγήζεψλ ζαο, φπσο ηπρφλ απνηππσζνχλ ζε βίληεν πνπ ζα ιεθζεί θαηά ηηο ψξεο δηεμαγσγήο ηεο
πλεδξίαζεο ή/θαη ζε δσληαλή κεηάδνζε (live streaming) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλεδξίαζεο ζην δηαδίθηπν γηα
νπνηνδήπνηε ζθνπφ (ηδίσο ελεκεξσηηθφ) θαη ελ γέλεη γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πλεδξίαζεο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζε νπνηνδήπνηε κέζν φπσο φισο ελδεηθηηθψο κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ή
ηνπ δηαδηθηχνπ (επίζεκνο ηζηφηνπνο Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, άιινη δηαδηθηπαθνί ηφπνη, κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θιπ.) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα ήρνπ θαη εηθφλαο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν).

