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Πληρ.  Δελή Έφη 
 
               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

Π ρ ο ς τους κ.κ. 
 

1)Ζαχαριά Σπυρίδωνα 2)Μπίτζιο Δημήτριο 3)Κόλλια Κωνσταντίνα 

4)Πούρο Γεώργιο 5)Πνευματικό Αλέξανδρο 6)Μελέτη Χρήστο 

7)Κονδύλη Μαρίνο 8)Παπαϊωάννου Ευάγγελο  

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

ΕΕ  ΝΝ  ΤΤ  ΑΑ  ΥΥ  ΘΘ  ΑΑ  

 
 Σας καλούμε, σε έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κορινθίων, με τη 

διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 73, του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 

του ν.4555/2018, και τα οριζόμενα  στις  διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  

(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ΦΕΚ 55/11- 

3-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄767),  την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 

3276/24.07.2021 τεύχος Β'), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 

έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου και ώρα 6:00»,  την Τρίτη 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 

10:00  για άμεση λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού  θέματος της ημερήσιας διάταξης: 

 
1. Επί εισηγήσεως για προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος Living streets στο 

Δήμο Κορινθίων. 

   

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της έναρξης των δράσεων την 1η Αυγούστου 2021 

 
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 του 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.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/425004/
https://dimosnet.gr/blog/laws/425004/
mailto:e.deli@korinthos.gr


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 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής  με γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6978000345)   
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, 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 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                       Δήμαρχος Κορινθίων 

 

 
 
                  

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 
Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων 


