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ΠΡΟΣ:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 

 
 
 

        Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 3η   
του μηνός Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 με θέματα: 

 
 

1. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ξυλοκάστρου - 
Ευρωστίνης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και 
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 

2. Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού ακινήτου για την 
προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ. 

3. Λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης τμηματικής παράτασης προθεσμίας παράδοσης 
της γεωτεχνικής μελέτης, στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Επανάχρηση αξιοποίηση 
αποθηκών αυτόνομου σταφιδικού οργανισμού (ΑΣΟ) στο Ξυλόκαστρο, Υποέργο 1: 
εκπόνηση μελετών». 

4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Ξυλοκάστρου – 
Ευρωστίνης. 

5. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2021 και υποβολή της στο Δ.Σ. 
6. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2022 και υποβολή της στο Δ.Σ. 
7. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 

Συκιάς (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 388/2022). 
8. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 

Γεληνιατίκων (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 389/2022). 
9. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 

Συκιάς (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 390/2022). 
10. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 

Ξυλοκάστρου (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 391/2022). 
11. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 

Ροζενών (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 587/2022). 
12. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 

Γεληνιατίκων (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 654/2022). 
13. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 

Γεληνιατίκων (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 653/2022). 



14. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 
Μελισσίου (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 652/2022). 

15. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα 
Γεληνιατίκων (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 651/2022). 

16. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. 
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Α΄ σκέλους της αριθ. 7/2022 απόφασης του ΝΠΙΔ 

ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και έγκριση του Ο.Π.Δ. του ΝΠΙΔ 
ΔΗΚΕΞΕ οικ. έτους 2022». 
 
 

 
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). 


