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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών     
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                    ΠΡΟΣ
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                    Τ.. ……………………
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                   Δημοτικό Σύμβουλο
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                            
Τηλ.: 27413 61003 - 61068 - 61070                                

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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) σας καλούμε σε  
τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 2α 
Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30  με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση της Α΄ αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  οικονομικού έτους 2022, 
σύμφωνα με την αρ. 11/54/2022 απόφαση του νομικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

2. Συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ  5 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ»

3. Τροποποίηση όρων δόμησης στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Τ. Γ 213 του εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων,

4. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 775 και Ο.Τ. 780 περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» 
Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων,

5. Έγκριση εισόδου και εξόδου οχημάτων σε ακίνητο επί της οδού Αυξεντίου στην Κοινότητα Λεχαίου του 
Δήμου Κορινθίων

6. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ» στην περιοχή ΄΄Πουρνερί΄΄  της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

7. Επί αιτήματος κ. Βασιλείου Χουρζαμάνογλου για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας  σύνταξης 
τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό 
Κάτω Αλμυρή Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του 
άρθρου 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

8. Επί αιτήματος κ. Ralph Muawad, για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρή 
Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου  του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

9. Επί αιτήματος κ. Ηλία Λάππα για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού 
΄΄Κάτω ΄Ασσου΄΄  Δημοτικής Ενότητας Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 
1 του άρθρου 35 του ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

10. Επί αιτήματος Αικατερίνης Κολύβρα,  για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού 
΄΄Κάτω ΄Ασσου΄΄  Δημοτικής Ενότητας Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 
1 του άρθρου 35 του ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62e3bd0170128e28a84505a6 στις 29/07/22 14:00

11. Επί αιτήματος των  Νικολάου Γκόγκου και Γεωργίτσας Γκόγκου, για γνωμοδότηση έναρξης της 
διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων 
χώρων στη Κοινότητα Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011

12. Τροποποίηση της αριθμ. 130/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  περί αιτήσεως του κ. Νικόλαου 
Μάρκελλου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού 
«Λουτρών Ωραίας Ελένης» Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα  της 
παραγράφου 1  του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) 

13. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών Αρτέμιδος, Πάρου και Σύρου του Ο.Τ. 104 στο εγκεκριμένο 
σχέδιο πόλεως περιοχής «Αμόνι» του Δήμου Κορινθίων

14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 
16. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
17. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
18. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
19. Γνωμοδότηση για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στην κεντρική πλατεία Κορίνθου 
20. Γνωμοδότηση για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού σε Κοινότητες του Δήμου Κορινθίων
21. Γνωμοδότηση για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Αγ. Βασιλείου
22. Ορισμός τριών (3) αιρετών ως μέλη της 5μελούς επιτροπής καταγραφής πωλητών, θέσεων, απόδοσης 

θέσεων  και την βελτίωση θέσεων πωλητών στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου.
23. Αναγκαιότητα συλλογής και εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των Διοικητικών Ορίων του 

Δήμου Κορινθίων 
24. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων
25. Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων
26. Επιχορηγήσεις οργανώσεων -συλλόγων δασοπυροπροστασίας
27. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (προαύλιο χώρο παλαιού Σχολείου) για τη πραγματοποίηση 

πολιτιστικής εκδήλωσης από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στεφανίου την 13/8/2022  
28. Παραχώρηση  του υπαίθριου χώρου έξωθεν του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής για την πραγματοποίηση 

πολιτιστικής εκδήλωσης από το Σύλλογο Πολιτιστικός Προστασίας Περιβάλλοντος Εξωραϊσμού Ντράσσας 
Γαλατακίου, την 22-8-2022

29. Παραχώρηση της πλατείας ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ στο Συνοικισμό Κορίνθου, για πολιτική -πολιτιστική 
εκδήλωση  από το   ΚΚΕ -Κορινθίας, την 7-8-2022

30. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Συνοικισμός Κορίνθου,  για   
εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

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. 

                                                                                                                               AΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                
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