
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ               
∆ΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Γενική  ∆ /νση
∆ /νση  ∆ /κών  Υπηρεσιών
Τµηµ .  Αιρετών  Οργάνων   
Οικονοµική  Επιτροπή                                                                Κόρινθος,       6-7- 2020
Κολιάτσου  32  -  20131 Κόρινθος                                                  Αριθµ. Πρωτ.:  19083
Τηλ .  27413 61021,  61099
Fax  27413 61038
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

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)Πλάτη Σπυρίδωνα
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, σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την  10η Ιουλίου 2020,

ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κορίνθου µε θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προϋπολογισµού ∆ήµου Κορινθίων έτους 2020.

2. Επί  εισηγήσεως για  έγκριση  διαδικασίας  διαπραγµάτευσης  χωρίς  προηγούµενη  δηµοσίευση

σύµφωνα  µε  το άρθρο  32 του ν.4412/16, τον  καθορισµό  και έγκριση των  όρων  της  πρόσκλησης

εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  τον  ορισµό  επιτροπής  διαπραγµάτευσης  για  την  ανάθεση  της

δηµόσιας  σύµβασης  της  υπηρεσίας  «Συντήρηση  προγράµµατος  ACE  ERP  ECM-

Μελέτη/Κοστολόγηση,  ECM-Κατασκευή,  ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ,  ECM-Επιµετρήσεις»,  ύψους  3.500,00€

προ ΦΠΑ»

3. Καθορισµός  όρων  διακήρυξης  διαγωνισµού  για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  του  έργου

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ΠΟΛΕΩΣ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ

προϋπολογισµού µελέτης 720.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

4. Επί εισηγήσεως περί εξώδικου συµβιβασµού   για τον καθορισµό τιµής µονάδος της αποζηµίωσης

λόγω ελλείµµατος γης και των επικειµένων, για την ιδιοκτησία της φερόµενης ιδιοκτήτριας κας Έλλης

Σάσση του Αναστασίου σύζ. Γεώργιου Κεχαγιά µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0612011 στο

Κ.Χ 816 του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα'' Κοινότητας Κορίνθου

του ∆ήµου Κορινθίων.

5. Επί εισηγήσεως περί εξώδικου συµβιβασµού  για τον καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω

ελλείµµατος  γης,  για  την  ιδιοκτησία  της  φερόµενης  ιδιοκτήτριας  κας  Κοτσάµπαση  ∆ήµητρας  του

∆ηµητρίου χα Παναγιώτη Κοµνηνού µε κωδικό κτηµατογράφησης 0601069 που περιλαµβάνεται στα



Ο.Τ  780 – K.X 782 – OT 783 του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα''

του ∆ήµου Κορινθίων''.

6. Επί  εισηγήσεως  περί  εξώδικου  συµβιβασµού  για  τον  καθορισµό  τιµής  µονάδος  της  µετατροπής

εισφοράς  γης  σε  χρήµα,  για  την ιδιοκτησία  µε  Κ.Α.Κ.  0509011 στο Ο.Τ 696 του σχεδίου  πόλεως

περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα'' ∆ηµοτικής Κοινότητας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων (αφορά την

συνιδιοκτήτρια κα Χριστίνα Μαντά του Παντελή και της Αικατερίνης). 

7. Επί εισηγήσεως περί εξώδικου συµβιβασµού για τον καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω

ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής  Αγίου Γεωργίου Κορίνθου  για το   γεωτεµάχιο µε

αρ.  κτ.  332 στο  ΟΤ.240  κατόπιν  αιτήµατος  των  κ.κ.Αθανασίου  Βαρελά   του  Χρήστου  και

Παναγιώτας Βαρελά του Βασιλείου.

8. Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών.

  Η  συνεδρίαση  θα  πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων  των θυρών,  σύµφωνα  µε τα  οριζόµενα  α)στην  µε

αριθµό 163 εγκύκλιο του Τµήµατος Οργάνωσης  Τ.Α. Α΄ βαθµού του Υπουργείου  Εσωτερικών (αριθµ.

πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενηµέρωση αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών

οργάνων των δήµων» και β)στην µε αριθµό 40 εγκύκλιο του Τµήµατος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθµού του

Υπουργείου  Εσωτερικών  (αριθµ.  πρωτ.  20930/31-3-2020)  «Ενηµέρωση  για  την  εφαρµογή  του

κανονιστικού  πλαισίου  αντιµετώπισης  του  κορωνοϊού  COVID-19,  αναφορικά  µε  την  οργάνωση  και

λειτουργία των δήµων».

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ήµαρχος Κορινθίων


