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Προς 
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Επιδαύρου 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Σας καλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου, που θα 
γίνει  με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) 
και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) 
 την  Τρίτη  19-1-2021 και ώρα  12.00   για  τη συζήτηση και λήψη  απόφασης επί των παρακάτω 

θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 
 

1. Λήψη απόφασης για  αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ, και  στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης   και έγκριση υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 
πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της 
δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19»  στην πρόσκληση  ΑΤ 08.  
 

2. Λήψη απόφασης για  αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ, και  στον Άξονα Προτεραιότητας  «Περιβάλλον» και έγκριση υποβολής 
πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο:  «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους 
Δήμους» στην πρόσκληση  ΑΤ 12. 
 

3. Λήψη απόφασης για  αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ, και  στον Άξονα Προτεραιότητας  «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός»    με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» για δράσεις και έργα στο πλαίσιο 
της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, στην πρόσκληση  ΑΤ 14. 
 
 

4. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για την ανάθεση γενικών 
υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Επιδαύρου στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 

5. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για την ανάθεση γενικών 
υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Επιδαύρου στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 12 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 
 

6. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για την ανάθεση γενικών 
υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και 
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προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Επιδαύρου στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 14 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
 

7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την κατακύρωση της υπηρεσίας «Μεταφορά 
Ανακυκλώσιμων Υλικών». 
 
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 
 

 
Αναστάσιος Κ. Χρόνης 

Δήμαρχος Επιδαύρου 


