
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
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  Τρίτη   14-9-2021 και ώρα  13.00 μ.μ.   για  τη συζήτηση και λήψη  απόφασης επί των 
παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού (7η) 

2. Εγκριση μελέτης του έργου ΄΄αποκαταστάσεις δημοτικής οδοποιίας-ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασκληπιείου΄΄ 

3. Εγκριση μελέτης του έργου ΄  ́αποκαταστάσεις δημοτικής οδοποιίας-ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Επιδαύρου 

4. Αποδοχή ένταξης της πράξης ΄΄Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Επιδαύρου΄  ́ με κωδικό ΟΠΣ 

5063487 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΄΄Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον κ΄αειφόρος ανάπτυξη 2014-

2020΄  ́

5. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή 

φακέλλου στη Δ/νση δασών Ν.Αργολίδας για την παραχώρηση χώρου στην ειδική θέση ΄΄σφαγεία΄  ́

κοινότητας Λυγουριού ,Δ.Επιδαύρου εκτάσεως 10 περίπου στρεμμάτων 

6. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφώνγια ΄΄εργασίες ψηφιοποίησης υφιστάμενου οδικού δικτύου επί 

ορθοφωτογραφίας, στις 8 κοινότητες του Δήμου κ΄δημιουργία πολυγώνων με σκοπό την υποβολή των 

αντίστοιχων δηλώσεων στο εθνικό κτηματολόγιο 

7. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων΄΄ 

8. Εγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για ΄́ συντήρηση δημοτικού κτιρίου΄΄ 

9. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κ΄οριστικής παραλαβής για ΄΄ανάπλαση πλατείας αγροτικού ιατρείου 

ΤΚ Αγίου Δημητρίου΄  ́

10. Εγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής εργασιών για ΄΄άμεση αποκατάσταση ζημιών από 

θεομηνίες, οδικού δικτύου Δεσκλιά΄  ́

11. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για τη σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης Λιμένα Ν.Επιδαύρου ΣΑΤΑ 2019-2020΄  ́

12.  Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του γενικού κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

2016/679 της Ε.Ε.΄  ́

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

Αναστάσιος Κ. Χρόνης 

 
Δήμαρχος Επιδαύρου 

Λυγουριό:9-9-2021   

                                   Αριθ. Πρωτ: 4676 
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