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Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ. 75414/03-12-2021(ΦΕΚ 
5673/4.12.2021-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 έως και τη 
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 

188οικ.21100/08.11.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00   μέσω τηλεδιάσκεψης, με 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Επί της από 28-5-2021 γνωμοδότησης σχετικά με τη διαγραφή ή μη τελών (ποσών και προστίμων) του Γενικού 

Νοσοκομείου Κορίνθου κατόπιν της  υπ΄ αριθμ. 25/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών 

κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα 
οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) επί αιτήματος Παναγιώτη 
Τσαλικίδη 

3. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών 
κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, κατά τα 
οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), επί αιτήματος Ταφ Σοπότι 

4. Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0613014 έναντι των ΟΤ 
853 – ΟΤ 854 - & ΚΧ 856 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου 
Κορινθίων. 

5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της «ΜΕRΥΚΑΝ Ι.Κ.Ε.» στη θέση ‘Αετόπετρα’ (ειδική θέση 
‘Σκουτέλα’) Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων. 

6. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ στην θέση ‘ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ’ Ή ‘ΚΑΖΑΡΜΑ’ Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων. 

7. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021 
8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κάτω Άσσου»  
9. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ωραρίου 

λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων 
10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί αποζημίωσης δημότη  
11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί αποζημίωσης δημότη 
12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη αίτησης -κλήσης και προσδιορισμού δικασίμου 

ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου (Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου) 
13. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών έτους 2022 και εφεξής 
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Ο. 

ΙΣΘΜΟΥ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ,ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 

15. Χορήγηση άδειας μεταφοράς  νερού σε υδροπωλητές – κατόχους βυτιοφόρων αυτοκινήτων. 
16. Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος μέριμνας για την αντιμετώπιση καρδιοαγγειακών ανακοπών, με την 

παροχή υπηρεσιών υγείας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από εκπαιδευμένους εθελοντές με τη χρήση 
Αυτόνομων Εξωτερικών Απινιδωτών, από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας. 



17. Έγκριση διέλευσης των οχημάτων από ειδικές διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου, για τη διεξαγωγή της 
εκδήλωσης «4Χ4 TRAIL RIDE REGULLARITY”. 

18. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο Περιάνδρου (Περιάνδρου & Κολιάτσου) για εμπορική προβολή 
της εταιρείας SKINWORKS Συμμετοχική ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ & ΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 

19. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη πλατεία ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ για φιλανθρωπική εκδήλωση 
(Χριστουγεννιάτικο bazaar) από το Σωματείο «Φίλοι του Χορού, της Τέχνης, της Μουσικής και της Έκφρασης». 

20. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη πλατεία ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ για αθλητική εκδήλωση από το Σωματείο 
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ». 

 
 
Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, 

προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.  
Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet. 
Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα 
Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).  
Προτείνεται η χρήση ακουστικών.  
 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                             
 

     
    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                      
      
                      
                                                                                                                            
     Αντώνιος Κυριαζής          

 


