
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  Δευτέρα   22-11-2021 και ώρα  12.00 μ.μ.   για  τη συζήτηση και λήψη  απόφασης επί των 
παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 
 
 

1. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών κ΄καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ΄΄προμήθεια υγρών 
καυσίμων κ΄λιπαντικών έτους 2022΄  ́

2. Εγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για ΄΄Αναβάθμιση και ανακαίνιση παλαιού κτιρίου για μετατροπή σε Μουσείο 
Ελιάς΄  ́ 

3. Εισήγηση τροποποίησης προυπολογισμού (10η) 

4. Εγκριση σύναψης σύμβασης με οικονομικό φορέα για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (μη 
επικίνδυνων)  

5. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών δημοτικής ενότητας 
Ασκληπιείου΄́  

6. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών δημοτικής ενότητας 
Επιδαύρου΄́  

7. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κ΄εργαλείων΄  ́

8. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄προμήθεια πινακίδων σήμανσης-εξοπλισμού οδικού δικτύου΄  ́

9. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων 
κοινόχρηστων χώρων Δ.Επιδαύρου 

10. Εγκριση τεχνικής περιγραφής κ΄προυπολογισμού για ΄΄εργασίες καθαρισμού δασικών δρόμων κ΄κοινόχρηστων 
χώρων΄́  

11. Ορισμός μελών επιτροπής ΄́ παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων κ΄μηχανημάτων έργου΄́  

12. Ορισμός δικηγόρου για ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 23-11-2021, που αφορά προσφυγή του Δήμου Επιδαύρου στρεφόμενης κατά της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας και κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 108021/2204/01-06-
2020 απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 30 του Ν.1650/1986 ύψους 17.000,00 ευρώ του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου. 

13. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού στο ΄́ Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών΄  ́
του ΟΑΕΔ 

  
 

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

Αναστάσιος Κ. Χρόνης 

 

Δήμαρχος Επιδαύρου 

Λυγουριό:18-11-2021   

                                   Αριθ. Πρωτ:6240  

Ελληνική


