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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Κόρινθος
                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              
                  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
            Γενική Διεύθυνση 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
             Τμήμα Αιρετών Οργάνων
             Υπηρεσία Γραμματείας Εκτελεστικής Επιτροπής                                        
               Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32         ΠΡΟΣ 
               Τ.Κ.  201 31, Κόρινθος                                          Τ…  …………………….    
               ΤΗΛ.: 27413 61003 - 61068                            μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

(Αντιδημάρχους Δήμου 
Κορινθίων)              

          

                                                                               
Σας καλούμε, σε έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, 
με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 62 & 63γ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
με το άρθρο 70 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού 
Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), την εγκύκλιο 426/77233/ 13.11.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
καθώς και την ΚΥΑ  ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 
Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00» την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 με ώρα έναρξης 08:30 και ώρα λήξης 
09:00  για άμεση λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 

H συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι το θέμα θα συζητηθεί στην συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής την 20.5.2022, στην τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022 .

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς,  οι Αντιδήμαρχοι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό λογαριασμό 
προς το email της 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. 
Όσοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Δημάρχου και Προέδρου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής  με γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6978000345)  
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. 

 
Συνημ.: Έντυπο ψηφοφορίας                                                                                     

Ο Πρόεδρος της  Ε.Ε.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


