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Π ρ ο ς τους κ.κ.    

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

4)Γεώργιο Πούρο  5)Αλέξανδρο Πνευματικό  6)Βασίλειο Ταγαρά  

7)Νικόλαο Σταυρέλη  8)Σπυρίδωνα Πλατή   

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής  

 
1)Παναγιώτη Καρσιώτη  2)Σωτήριο Παπαδημητρίου  3)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα  

4)Ανδρέα Ζώγκο  5)Χρήστο Μελέτη  6)Γεώργιο Μουρούτσο  

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΕ  ΝΝ  ΤΤ  ΑΑ  ΥΥ  ΘΘ  ΑΑ  

 
      Έχοντας υπ’όψιν 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/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 

(ΦΕΚ 3660/07.08.2021 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 τη 

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 Κ.Υ.Α., την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (55η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ), την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-

25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο 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 10η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 15:30  

π.μ. έως 18:00 μ.μ., με μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

1.    Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης με  τροποποίηση  πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » 

στο “Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020” 

για την αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ΑΠ 2018 -2019  σύμφωνα με το ΦΕΚ 

Τεύχος Β΄3441/29-7-2021 με αύξηση προϋπολογισμού της πράξης με  ποσό 

:1.389.413,19 ευρώ. 
 

 

 

 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69175%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1591009.08.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69175%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1591009.08.2021.pdf


      Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι, η προθεσμία υποβολής του εν λόγω αιτήματος 

χρηματοδότησης εκπνέει στις 10-08-2021,  σύμφωνα με την πρόσκληση της Διαχειριστικής αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ σύμφωνα με το  Τεύχος Β΄3441/29-7-2021 για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ως κατεπείγον 

μέσω ΟΠΣ.  

 

       Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, στις 18:00 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, ή με αποστολή  SMS στο τηλέφωνο του Προέδρου : 6978000345 

προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα 

κίνδυνο υγείας.  

       Μετά το πέρας της ώρας λήξης στις 18:00 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  
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