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ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 (Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη) 

Σας καλούμε, σε τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κορινθίων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 73, του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 
του ν.4555/2018 και τα οριζόμενα  στις  διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄), «Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων 
κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19, που θα πραγματοποιηθεί την 
28η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως και την ώρα 11:30 π.μ.,  για άμεση λήψη 
απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των 
φερόμενων ιδιοκτητών κ. Ροθώνη Μιχαήλ του Παναγιώτη και κας Ροθώνη Αναστασίας του Παναγιώτη, με 
κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 241 στο Ο.Τ Γ 209 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ΄΄Αγ. 
Γεωργίου'' του Δήμου Κορινθίων'

2. Εισήγηση περί χορήγησης αιτούμενης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (συνεργείο 
βαρέων οχημάτων και συνεργείο αυτ/των) της εταιρείας ‘SAMPTRANS LTD’ στη θέση ‘ΤΡΑΝΟ ΛΙΘΑΡΙ’ 
της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

3. Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου – εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων ακινήτου στην οδό 
Σίνα με αρ. 91Β στην πόλη της Κορίνθου

4. Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων εγκατάστασης (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΑΙΩΝ) της RAMAR  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στον οικισμό 
Γαλατακίου της Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, ώρα 11:30 π.μ., τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα 
μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα  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. Η σχετική διαδικασία που λαμβάνει χώρα δια 
περιφοράς  απαιτεί τουλάχιστον τη συμμετοχή των 2/3  του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

                     
          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                 

            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
                Δήμαρχος Κορινθίων                                  
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