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Λυγουριό, 15 Ιουλίου 2021

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ                  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

                
               ΛΥΓΟΥΡΙΟ Τ.Κ 21052 

                  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Αποστολόπουλος 

                 ΤΗΛ. 2753360123                   
             E MAIL: g.apostol@1288.syzefsis.gov.gr   

 

               Αριθ. Πρωτ.  3519 

ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Επιδαύρου

 

              
2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους Επιδαύρου 

                 3. κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων 

                 4. κ.κ. Προέδρους Τ.Σ. Νέων Ασκληπιείου & 

Επιδαύρου 

           

                 Έδρες τους    

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση». 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Επιδαύρου την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, με ώρα έναρξης 11.00΄ μ. και ώρα λήξης 

12.30΄. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 

όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391/14.07.2021 

(ΦΕΚ 3112/14.07.2021 τεύχος Β'): “Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 

43319/09.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 

έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 3066)” προκειμένου να 

συζητηθεί και ληφθεί απόφαση επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης: 

                                      

1. Εξέταση αιτήματος κ. Ζέρβα Ελένης για την τροποποίηση εγκερκιμένων σχεδίων 

και τεχνικής έκθεσης εισόδου-εξόδου για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων 

Βιοτεχνικού κτιρίου στη θέση ΤΑΠΙΑ εκτός οικισμού Λυγουριού 

Επιλέγεται η δια περιφοράς συνεδρίαση λόγω του επείγοντος του θέματος διότι η 

αιτούσα ζητεί επίσπευση της εξέτασης του αιτήματός της διότι εξαιτίας αυτής της 

εκκρεμότητας δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν οι εργασίες στο εργοτάξιο της 

επιχείρησης. 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι 

θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με τις 

τοποθετήσεις τους, αποστέλλοντας email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το  

email του αρμοδίου υπαλλήλου g.apostol@1288.syzefxis.gov.gr ή sms στο κινητό 

τηλέφωνο 6972 637 641  

Τυχών ερωτήματα να αποστέλλονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email 

opsimoulis@gmail.com  

Ο Πρόεδρος  

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Φώτιος Ι. Οψιμούλης 

Ελληνική
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