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ΠΡΟΣ:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 

 
 
 

        Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 25η   
του μηνός Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του 
Προέδρου αυτής στο δημοτικό κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σύμφωνα με το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 με θέματα: 

 
 

1. Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ». 

2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με τετράμηνη σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου. 

3. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του 

Προγράμματος Επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 

55-67 του ΟΑΕΔ. 

4. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος παράτασης συμβάσεων προσωπικού που 

έχει προσληφθεί μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης για την απασχόληση 

μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 του ΟΑΕΔ. 

5. Λήψη απόφαση για υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του 

Προγράμματος ανέργων ΑΜΕΑ. 

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος αναδόχου έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» για χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης. 

7. Εισήγηση στο Δ.Σ. για την επιβολή προστίμων, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό 

Καθαριότητας του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. 



8. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ/European City Facility (EUCF) και εισήγηση στο Δ.Σ. για 

τροποποίηση προϋπολογισμού. 

9. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΜΕΝΟΥ. 

10. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού για την προμήθεια 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. 

11. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού για τη μελέτη ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ - 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Α.Σ.Ο.) 

ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Υπoέργο 1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ. 

12. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού για την αποζημίωση αναδόχου 

του έργου: ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

"ΔΕΞΑΜΕΝΗ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ. 

13. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού για την κατανομή 

συμπληρωματικού ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  κατά προτεραιότητα για κάλυψη δαπανών θέρμανσης 

14. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού (γενική). 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ  
 
 
 

Ρητή συγκατάθεση για βιντεοσκόπηση – φωτογράφηση – ζωντανή μετάδοση (live streaming) Συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής. 

Η παρουσία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο ή/και στην Οικονομική Επιτροπή (είτε φυσική είτε ηλεκτρονικά μέσω 

εφαρμογής τηλεδιάσκεψης), η οποία συνεπάγεται τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση, ως Ομιλητής ή Σύμβουλος, 

συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση - συναίνεσή σας για χρήση από τον Φορέα της εικόνας και των 

δηλώσεων/εισηγήσεών σας, όπως τυχόν αποτυπωθούν σε βίντεο που θα ληφθεί κατά τις ώρες διεξαγωγής της 

Συνεδρίασης ή/και σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης στο διαδίκτυο για 

οποιοδήποτε σκοπό (ιδίως ενημερωτικό) και εν γένει για την προβολή της συγκεκριμένης Συνεδρίασης με 

οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο όπως όλως ενδεικτικώς μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή 

του διαδικτύου (επίσημος ιστότοπος Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, άλλοι διαδικτυακοί τόποι, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ.) ή οποιουδήποτε άλλου φορέα ήχου και εικόνας (τηλεόραση, ραδιόφωνο). 


