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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 16η
του μηνός Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση Β΄ Ομάδας ειδών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»,
κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση οικοπέδου για πάρκιν οχημάτων στο
Ξυλόκαστρο.
3. Επικύρωση 2ου πρακτικού επιτροπής καταλληλότητας ακινήτου για στέγαση 2ου
Νηπιαγωγείου Ξυλοκάστρου (2ου τμήματος).
4. Περί αναγκαιότητας ή μη ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «ΥΛΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
5. Περί αναγκαιότητας ή μη ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Δασοκομικοί χειρισμοί για
τον έλεγχο του υπορόφου του Αισθητικού Δάσους Πευκιάς».
6. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή στο Δήμο Σικυωνίων αχρεωστήτως
καταβληθέντος ποσού.
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).

