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Προς 

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Επιδαύρου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        Σας προσκαλούμε, σε  δια περιφοράς, έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις               
 11 Ιουνίου 2021, ημέρα  Παρασκευή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης                            
10:00 - 11:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του (ΦΕΚ Α  ́ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), και ε. 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/τ. Β’/5.2.2021), λόγω στενών χρονικών 
περιθωρίων επίλυσης των ζητημάτων στα παρακάτω θέματα , της ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για Έγκριση Σχεδίου Δανειστικού Συμβολαίου μεταξύ Δήμου 

Επιδαύρου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  για την χορήγηση τοκοχρεολυτικού Δανείου 
‘ύψους 868.000,00€  για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στα όρια του 
Δήμου Επιδαύρου  ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής  σχετικά με « Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Επιδαύρου». 

 
 
Η συνεδρίαση, κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω:   
ΘΕΜΑ 1: Επείγουσας ανάγκης ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης δανείου , επειδή  την 11/6/2021 έχει 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο της δανειακής 
σύμβασηςκαι για  λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών του διαγωνισμού. 
ΘΕΜΑ 2: Επείγουσας ανάγκης  ολοκλήρωσης διαδικασιών εκκαθάρισης δαπάνης  για την αποπληρωμή του 
αναδόχου. 
 
 

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: 

vagpapargyris@gmail.com  ή με SMS στο 6945798763 την τοποθέτησή τους για κάθε θέμα της 

ημερήσιας διάταξης κατά το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα, ψηφίζοντας (θετικά ή αρνητικά) την 

συνεδρίαση ως κατεπείγουσα, πριν από την ψήφιση των θεμάτων.  
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 
 

Αναστάσιος Κ. Χρόνης 
Δήμαρχος Επιδαύρου 

Λυγουριό: 10-6-2021   

                                   Αριθ. Πρωτ: 2834  

Ελληνική


