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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  8/2021 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Αρχαίας  Κορίνθου.  
Θέμα 1o : «Έγκριση 1ης πάγιας προκαταβολής» 
 
 Σήμερα την  12η Ιουλίου  του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.30, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
18763/07-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου για τρίτη φορά σε τακτική συνεδρίαση, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, συνεδρίασε το 
συμβούλιο της Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), την αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις 
εγκυκλίους  426/77233/ 13.11.2020 και 166οικ.12332/14.6.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ  
Δ1αΓ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 2879/02.07.2021-τεύχος Β') . 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) 
Μελών ήταν παρόντα επτά (7) Μέλη, δηλαδή: 
 
Παρόντες:                                                      
1] Κων/νος Παπαϊωάννου (Πρόεδρος), 2] Αικατερίνη Νέζη, 3] Ελένη Σούκουλη, 4] Παναγιώτης Κατσούλης, 5], 
Φωτεινή Μαρίνη 6] Ιωάννης Τσέλιος και 7] Αναστασία  Ρουστέμη 
Απόντες :   
Ουδείς  
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αρχ. Κορίνθου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την 1η δόση της 
πάγιας προκαταβολής ενημέρωσε τα Μέλη ότι οι εργασίες αφορούν καθαρισμούς εκατέρωθεν των αγροτικών 
οδών, καθαρισμό πέριξ του σχολείου, καθαρισμό πέριξ των εκκλησιών, καθαρισμό πέριξ του γηπέδου, 
καθαρισμό κοινοχρήστων γενικά χώρων, καθαρισμό πέριξ του κοινοτικού γραφείου, καθαρισμό πέριξ 
παιδικής χαράς και όμορων δρόμων και πρότεινε τους συμβούλους κ. Τσέλιο Ιωάννη και κα Νέζη Αικατερίνη 
να εποπτεύουν τις εργασίες που αφορούν την πάγια προκαταβολή για το έτος 2021.   
Τα Μέλη ομόφωνα συμφωνούν με την πρόταση του Προέδρου.  
Η κα Ρουστέμη Αναστασία και ο κ. Κατσούλης Παναγιώτης δεν υπέγραψαν το πρακτικό διότι στην 
συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε υπάλληλος του Δήμου  (παρ. 3 άρθρο 97 Ν 3463/2006).  
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις εγκυκλίους  
426/77233/ 13.11.2020 και 166οικ.12332/14.6.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 
41332/02-7-2021(ΦΕΚ 2879/02.07.2021-τεύχος Β')  και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από ιδιώτη εργολάβο με δαπάνη της πάγιας προκαταβολής έτους        
2021 θα αφορούν καθαρισμό αυλάκων στους Αγ. Δέκα, ο δρόμος του Ακροκορίνθου και οι δρόμοι 
εντός του οικισμού. Ορίζει τους Συμβούλους της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, κ. Τσέλιο Ιωάννη και 
κα Νέζη Αικατερίνη να εποπτεύουν τις ανωτέρω εργασίες . 

 
 
 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/427106/
https://dimosnet.gr/blog/laws/427106/


 
 
 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α  

12/2021   
                                            
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Αρχ. Κόρινθος, 16 - 07 - 2021 
Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας 

 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 


