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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

  

Ερέτρια 23.07.2020 
Αρ. πρωτ.: οικ.6649 Δ/νση 

Τ.Κ. 
Πληρ. 

Τηλ. 
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: 
: 
: 
: 

: 

: 

Ευδήμου Κραταιμένους 
34008 Ερέτρια 
I. Καλογιάννης 
22293 50109 

22290 60220 

i.kalogiannis@0674.syzefxis.gov.gr 

 

 

  

ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο 

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018),  

β) τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών 

κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 

11.03.2020 ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 

55/Α’/11.03.2020), 

γ) την με αριθ. 18318/13.03.2020 σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση συλλογικών 

οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά 

το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΑΔΑ: 

9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 

καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ερέτριας, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, τη Δευτέρα 27.07.2020 και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με 

τίτλο: «Μελέτη διευθέτησης - οριοθέτησης κεντρικού υδατορέματος στη Δ.Κ. Ερέτριας». 

2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού 60.000,00€ από πιστώσεις του έργου 

2003ΣΕ05500005 με τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)». 

3. Λήψη απόφασης περί 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 
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4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έκτακτη χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ». 

5. Κατανομή ποσού 35.800,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ερέτριας 

έτους 2020. 

6. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου κ. Ιωάννη Γαλενιανού σχετικά με το έργο: «Κατασκευή 

κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Δ. Άνω Βάθειας (ανάδοχος ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ)». 

7. Μερική τροποποίηση της με αριθ. 3/οικ.1011/2020 Α.Δ.Σ. Ερέτριας περί συγκρότησης 

Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής (1) Λοιπών Προμηθειών, (2) Προμήθειας 

Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών και (3) Υπηρεσιών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 του 

Δήμου Ερέτριας έτους 2020. 

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής γενικών υλικών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών καθώς 

και των εργασιών εκτέλεσης για την συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ερέτριας έτους 2020 (Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 

349/Β’). 

9. Χορήγηση παράτασης άδειας εκτέλεσης τομής οδών στα πλαίσια του υποέργου 

«Υπογειοποίηση Καλωδίων Ηλεκτροδότησης Χαμηλής Τάσης ΔΕΗ» της πράξης «Συνολική 

Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού Γυμνό». 

10. Χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών - άδειας τομής  περιφερειακής οδού Ερέτριας – Γυμνό. 

11. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας 

NEGROPONTE RESORT ERETRIA Α.Ξ.Τ.Ε, πλησίον του υπάρχοντος ξενοδοχείου στην 

περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας. 

12. Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, 

Αύγουστο) από τη διασταύρωση της οδού Αγίου Ιωάννου με την Ε.Ο 44 και μέχρι την οδό 

Απόλλωνος. 

 
 

 


