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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

Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα μέσω τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Κορινθίων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
και της αριθμ. πρωτ. 39167/2-6-2022/εγκ.375 « Λειτουργία του Δημοτικού συμβουλιου» και τις διατάξεις του αρθρου 78 
του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄), που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  21 Σεπτεμβρίου έτους  2022 και ώρα 11:00 
π.μ. για άμεση λήψη απόφασης επί των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη  του  Δήμαρχου Κορινθίων και 
δημοτικών υπαλλήλων  κατά τη διαδικασία σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της πταισματοδίκη 
Κορίνθου, την 22-9-2022.

2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τους πρόσθετους λόγους προσφυγής της Διολίτση 
Μαριγώς κατά του Δήμου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή: 1)  η προκαταρκτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την 22-9-2022 και 2) η  
συζήτηση της εν θέματι υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί την 22-09-2022, ημέρα Πέμπτη, ενώπιον του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

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. 
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