
 

                           
   
 
                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος,  22 Μαΐου 2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 13920 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                        
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών            
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                      ΠΡΟΣ  
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                    Τ.. …………………………. 
                                                                                                                      Δημοτικό Σύμβουλο  
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                            
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                    
Τηλ.: 27413 61003 - 61068 - 61070                                                             
                                                   

Σας καλούμε, σε τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, 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), την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δια περιφοράς, 
με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 184, παρ.1 του ν.4635/2019) και τις διατάξεις του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) «Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α΄75/30-3-2020) την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Μαΐου 2020  ώρα έναρξης  12:00 και ώρα λήξης 14:00 για τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας –πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες έτους 2020 

2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και Κυκλική Οικονομία με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση των πράξεων: 
α)΄΄Καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως «Αγία Άννα – 
Συνοικισμός» και  
β)’’Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού αποζημιώσεων ένθεν και ένθεν του ρέματος Ξηριά της Κοινότητας 
Κορίνθου από την οδό  Γ. Παπανδρέου έως την οδό Πατρών’’ 

3. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου (χρησαμένου πράγματος) του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με 
την αριθμ. 25/217/21-5-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Κορινθίων, περί αποδοχής δωρεάν 
παραχώρηση τμημάτων ακινήτων για χρήση εγκατάστασης πυροσβεστικών σταθμών από την ΔΙ.Π.Υ.Ν 
Κορινθίας 

4. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου (χρησαμένου πράγματος) του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με 
την αριθμ. 25/218/21-5-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Κορινθίων, περί αποδοχής δωρεάν 
παραχώρηση τμημάτων ακινήτων για χρήση εγκατάστασης πυροσβεστικών σταθμών από την ΔΙ.Π.Υ.Ν 
Κορινθίας 

5. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 
έτους 2020  

6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020  
7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 
8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου  
9. Αιτήματα καταβολής σε δόσεις (με προκ/λη 30%) για κοινόχρηστο χώρο  
10. Επιχορηγήσεις εθελοντικών συλλόγων-οργανώσεων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 
11. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την υπό σύσταση επιτροπή για τον έλεγχο 

καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων, για την ανέγερση διδακτηρίων 
12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία  συμβούλου υποστήριξης του δήμου 

για την ψηφιακή αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού και πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού  

13. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο  «Υπηρεσίες   
συμβούλου για τη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορινθίων» 

14. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο 



Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα 
ανωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της υπαλλήλου 
του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων e.deli@korinthos.gr, αποστέλλοντας  συμπληρωμένο με 
την ψήφο τους,  το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.  
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6945003311)   
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, 14:00 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.                                                    
                                                                      

       
                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

                                                                                                     
                                                                                                                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 
Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων 
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  13920/22-05-2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27-05-2020  
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 12:00 ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 14:00  

 
 

ΘΕΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΟ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.Πρόσληψη προσωπικού 
για την κάλυψη αναγκών 
πυρασφάλειας–
πυροπροστασίας με 
διάρκεια σύμβασης 
ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου έως 
τέσσερις μήνες έτους 2020 
(Εισήγηση Υπηρεσίας) 

     

2.ΣύναψηΠρογραμματικής 
σύμβασης του Δήμου 
Κορινθίων με το Δίκτυο 
Πόλεων«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»  
για την υλοποίηση των 
Πράξεων α)΄΄Καταχώρηση 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο 
της Πράξης Εφαρμογής 
του σχεδίου πόλεως «Αγία 
Άννα – Συνοικισμός» και  
β)’’ΣύνταξηΠράξης 
Αναλογισμού 
αποζημιώσεων ένθεν και 
ένθεν του ρέματος Ξηριά 
της Κοινότητας Κορίνθου 
από την οδό  Γ. 
Παπανδρέου έως την οδό 
Πατρών’’ 
 (Εισήγηση Υπηρεσίας, 
Σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης και Βεβαίωση 
Τεχν. Υπηρεσίας) 

     

3. Δωρεάν παραχώρηση 
της χρήσης ακινήτου 
(χρησαμένου πράγματος) 
του Δήμου Κορινθίων, 
σύμφωνα με την αριθμ. 
25/217/21-5-2020 
απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  Δήμου 
Κορινθίων, περί αποδοχής 
δωρεάν παραχώρηση 
τμημάτων ακινήτων για 
χρήση εγκατάστασης 
πυροσβεστικών σταθμών 
από την ΔΙ.Π.Υ.Ν 
Κορινθίας 

     



 (Αριθμ. 217/2020 ΑΟΕ.) 

4. Δωρεάν παραχώρηση 
της χρήσης ακινήτου 
(χρησαμένου πράγματος) 
του Δήμου Κορινθίων, 
σύμφωνα με την αριθμ. 
25/218/21-5-2020 
απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  Δήμου 
Κορινθίων, περί αποδοχής 
δωρεάν παραχώρηση 
τμημάτων ακινήτων για 
χρήση εγκατάστασης 
πυροσβεστικών σταθμών 
από την ΔΙ.Π.Υ.Ν 
Κορινθίας 
 (Αριθμ. 218/2020 ΑΟΕ.) 

     

5.Αποδοχή 
χρηματοδότησης και 
τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος και 
Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 
2020  
(Αρ. 196/2020 Α.Ο.Ε.) 

     

6.Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος και 
Δημοτικού Προϋ/σμού 
(Αρ. 204/200 Α.Ο.Ε.) 

     

7. Καθορισμός αμοιβής 
πληρεξούσιου δικηγόρου 
 (Α.Ο.Ε. 161) 

     

8. Καθορισμός αμοιβής 
πληρεξούσιου δικηγόρου 
 (Α.Ο.Ε. 195) 

     

9. Αιτήματα καταβολή 
σε δόσεις (με προκ/λη 30%) 
για κοινόχρηστο χώρο  
 (Εισήγηση Υπηρεσίας ) 

     

10.Επιχορηγήσεις 
εθελοντικών συλλόγων –
οργανώσεων για δράσεις 
πυροπροστασίας  
(Α.Ο.Ε. 199/2020) 

     

11.ΟρισμόςΔημοτικού 
Συμβούλου με τον 
αναπληρωτή του για την  
υπό σύσταση επιτροπή για 
τον έλεγχο καταλληλότητας 
και επιλογής χώρων και 
χώρων μετά κτιρίων, για την 
ανέγερση διδακτηρίων 
(ΈγγραφοΥπηρεσίας- 
Νομοθεσία) 

     

12.Ορισμόςεπιτροπής 
παραλαβήςδημόσιας 
σύμβασης για την υπηρεσία  

     



συμβούλου υποστήριξης  
του δήμου για την ψηφιακή 
αποτύπωση δικτύου 
οδοφωτισμού και πρόταση 
βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και 
αναβάθμισης του δημοτικού 
δικτύου οδοφωτισμού  
(Εισήγηση Υπηρεσίας) 

13. Ορισμόςεπιτροπής 
παραλαβής τουαντικειμένου 
της δημόσιας σύμβασης της 
υπηρεσίας με τίτλο  
«Υπηρεσίες   συμβούλου  
για τη σύνταξη Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας Δήμου 
Κορινθίων» 
(Εισήγηση Υπηρεσίας) 

     

14.Αίτημα συνδημότη για 
 παροχή κοινωφελούς 
εργασίας στο Δήμο 

     

 
 

Ο/Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ/Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 


