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ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
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                       
Παρασκευή    26-2-2021 και ώρα  12.30 μ.μ.   για  τη συζήτηση και λήψη  απόφασης επί των παρακάτω 
θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Αποδοχή δωρεάν εκχώρησης των μετοχών της ΑΝ.Ν.ΑΡ. που αντιστοιχούν στον Δήμο 
Αργους-Μυκηνών (1784) κατ΄αναλογία των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Επιδάυρου (376) 

2. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης  για ΄΄Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021΄΄ 

3. Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης προμήθειας: « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

4. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για ΄΄Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού ασφαλείας Δήμου Επιδαύρου΄΄ 

5. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για ΄΄συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για τον έλεγχο στατικότητας του κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Λυγουριού και τις τυχόν 
τροποποιήσεις που απαιτηθούν΄΄ 

6. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για ΄΄προμήθεια εξοπλισμού για 
το κυλικείο της πλατείας Αθ.Διάκου΄΄ 

7. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για ΄΄ ΠΑΡΟΧΗ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2021ΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020΄΄ 

8. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για «Συντήρηση και  υποστήριξη  
ολοκληρωμένου πληροφοριακού  συστήματος Δήμου Επιδαύρου για το έτος 2021» 

9. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού και εξειδίκευση πιστώσεων για 
΄΄Α΄Εθνοσυνέλευση 2021΄΄ 

10. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για ΄΄προμήθεια βιβλίων΄΄ 

11. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού για ΄΄συνδρομή στη βάση 
δεδομένων της ΔΗΜΟΣΝΕΤ΄΄ 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 
 

Αναστάσιος Κ. Χρόνης 

Δήμαρχος Επιδαύρου 

Λυγουριό:22-2-2021   

                                   Αριθ. Πρωτ:776  

Ελληνική


