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Λυγουριό, 11 Μαΐου 2022           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  

               
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 έκτακτη συνεδρίαση».
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Επιδαύρου την Παρασκευή 13 Mαΐου 2022, και ώρα 18.00΄.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, 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 των εγκυκλίων του Υπ. 
Εσωτερικών 426/77233/13-11-2020 και 643/69471/24-9-2021, προκειμένου να 
συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω επειγόντων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:

1. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2022
2. Κατανομή επιχορήγησης Υπ. Εσωτ. 27.730,00 € στις Σχολικές Επιτροπές για 
λειτουργικές δαπάνες Β' τριμήνου 2022

3. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
“Τροποποίηση-ανανέωση ΑΕΠΟ λόγω αύξησης δυναμικότητας και νέων παραγωγικών 
εγκαταστάσεων στο χοιροτροφικό συγκρότημα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΙΝΑ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ”

Το πρώτο θέμα θεωρείται κατεπείγον, διότι α) έχει τεθεί δεσμευτική προθεσμία για 
την πρόσληψη των υδρονομέων με την 17/2022 [ΑΔΑ: ΨΨΨΝΩΡΨ-ΜΣΠ] απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία είναι 15/5/2022 και β) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
των ενδιαφερομένων έληξε σήμερα 11/5/2022.

Το δεύτερο θέμα θεωρείται κατεπείγον, διότι, α) η απόφαση κατανομής του Υπ. 
Εσωτερικών εκδόθηκε στις 10/5/2022 και παρελήφθη από την Γραμματεία στις 
11/5/2022 οπότε δεν υπήρχε η δυνατότητα συζήτησης στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
10ης/5/2022 και β) υπάρχει άμεση ανάγκη να δοθούν τα χρήματα στις σχολικές 
επιτροπές.

Το τρίτο θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10ης/5/2022 και 
αναβλήθηκε η λήψη της απόφασης. Επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει 
για το ίδιο θέμα την Δευτέρα 16/5/2022, η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να προηγηθεί 
χρονικά. Ως εκ τούτου επείγει η συζήτησή του.

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Οψιμούλης

Ε λληνική
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