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Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΕΕ  ΝΝ  ΤΤ  ΑΑ  ΥΥ  ΘΘ  ΑΑ

  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 της υπ' αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
« Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 
Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19-7-2021 
εγκύκλιο 52η  του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς, με την 
διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12:00  π.μ. 
έως 13:00 μ.μ., με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν 
τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για τα 
έτη 2021-2022 - παραλία Κανταρέ.

2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 
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λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 
2021-2022 - παραλία Κόρφου.

      Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι, οι δημοπρασίες για τις ανωτέρω δύο παραλίες 
διεξάγονται στις 29-07-2021 το πρωί και σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 
51872 ΕΞ 2021 - ΦΕΚ 1798/Β/29-4-2021 και την παράταση που ακολούθησε,  «Οι Δήμοι στη 
χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις 
έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 30-07-
2021».

       Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, στις 13:00 μ.μ. οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με 
αποστολή e-mail από προσωπικό λογαριασμό προς το e-mail των υπαλλήλων του Τμήματος 
Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων v.kotsalou@korinthos.gr ή/και 
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 διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. 
       Μετά το πέρας της ώρας λήξης στις 13:00 μ.μ. καμμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπ’όψιν. 

       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
Δήμαρχος Κορινθίων 

Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ:
 
-ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Αλέξανδρου 6940945111 ΚΟΡΙΝΘΟΥ margα_rita_20@yahoo.gr 
-ΡΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  του Χρήστου 6972822202 ΣΟΦΙΚΟΥ rotidsgr@gmail.com
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