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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 23-11-2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.  
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 δια περιφοράς 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 Πέμπτη  24 Νοεμβρίου έτους  2022 και από ώρα 12:00 
μ. έως 13:00 μ.μ. για άμεση λήψη απόφασης επί των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου υπερ δημοτών Κανέλλου Δημητρίου κλπ, κατοίκων 
Φανερωμένης (οικισμός Καμαρέτα) Κοινότητας Χιλιομοδίου κατά «ΑΔΜΗΕ ΑΕ» 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή η εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του 
Πρωτοδικείου  Κορίνθου την  Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ρύθμιση 
κατάστασης)  

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, ώρα 13:00 μ.μ.,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 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 του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με 
γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6945003311)  
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
                                                                                                                                     

             ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Συνημ.: -Έντυπο ψηφοφορίας
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