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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.   

1)Ζαχαριά Σπυρίδωνα 2)Μπίτζιο ∆ηµήτριο 3)Κόλλια Κωνσταντίνα 
4)Πούρο Γεώργιο 5)Πνευµατικό Αλέξανδρο 6)Ταγαρά Βασίλειο

7)Σταυρέλη Νικόλαο 8)Κορδώση Χρήστο
Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ ΑΕ Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, και  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης

Νοµοθετικού  Περιεχοµένου  (ΠΝΠ)  «Κατεπείγοντα  µέτρα  αντιµετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της

εµφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020)

και την υπ’αριθµ.πρωτ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  σας καλούµε σε  δια

περιφοράς,  µε  τη  διαδικασία  των  διατάξεων  του  άρθρου  67  παρ.  51 του  Ν.3852/2010,  τακτική

συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την 4η  Μαΐου 2020,  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 12.00-13:00 µε

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προϋπολογισµού  και τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου Κορινθίων έτους 2020.

2. Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού  για  την  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  για  την

εκτέλεση του έργου Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 1.706.000,00€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

3. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης  χρήσης  ορισµένου  χρόνου (30 ηµερών) δύο οχηµάτων  από  την

Κ.Ε.∆.Ε.

4. Περί  ένταξης  νέων  αιτήσεων  δικαιούχων  στο  Κοινωνικό  Παντοπωλείο   του  ∆ήµου  για  τον  µήνα

Απρίλιο 2020.

5. Περί  Τροποποίησης  τελικής  λίστας  δικαιούχων  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  για  τον  µήνα

Απρίλιο 2020.

6. Περί έγκρισης  λίστας δικαιούχων συσσιτίου του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων

7. Ανάθεση υπηρεσίας παροχής γευµάτων σε απόρους για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου, µε τη

διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση.



8. Έγκριση  πρακτικού επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού  για  τη σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  του

έργου  ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΑΘΙΚΙΩΝ  προϋπολογισµού  µελέτης

1.010.000,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.)

9. Καθορισµός  όρων  δηµοπρασίας  για  την  ΣΥΛΛΟΓΗ  ΚΑΙ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

10. Περί  απαλλαγής είσπραξης  τελών Κοινοχρήστων  χώρων  σε  επιχειρήσεις  που  έχουν  πληγεί λόγω

των µέτρων αποτροπής και διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

11. Περί απαλλαγής του ενιαίου Ανταποδοτικού τέλους Καθαριότητας και Φωτισµού σε επιχειρήσεις που

έχουν πληγεί λόγω των µέτρων αποτροπής και διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

12. Περι  παράτασης  προθεσµιών  καταβολής  βεβαιωµένων  οφειλών  καθώς  και  δόσεων  ρυθµίσεων  ή

διευκολύνσεων  τµηµατικής  καταβολής  σε  επιχειρήσεις  που  έχουν  πληγεί  λόγω  των  µέτρων

αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊου covid-19.

13. Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών.

     Μέχρι την   ώρα λήξης   της συνεδρίασης δια περιφοράς, στις   13:00  οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα µπο-

ρούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης µε αποστολή email από προσωπικό

λογαριασµό  προς  το  email της  υπαλλήλου  του  Τµήµατος  Αιρετών  Οργάνων  του  ∆ήµου  Κορινθίων

i  .  choursala  @korinthos.gr, αποστέλλοντας συµπληρωµένο µε την ψήφο τους, το  συνηµµένο έντυπο

ψηφοφορίας, προκειµένου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδι-

κασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης   ,στις 13:00 καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. 

Οι αποφάσεις  που θα ληφθούν  θα ανακοινωθούν στο  Σώµα στην πρώτη συνεδρίαση µετά την λήξη των

µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

     

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Έντυπο ψηφοφορίας θεµάτων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

        ∆ήµαρχος Κορινθίων


