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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                           ΠΡΟΣ 
Τ.Κ.  20 131   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                                     Τον/την …………………….  
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνιος                                                       Μέλος του Συμβουλίου της 
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                                      Κοινότητας Κορίνθου.
 

Σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, και τα οριζόμενα  στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 
(ΦΕΚ 136 Α΄)  την Τρίτη 22 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00  για άμεση λήψη 
αποφάσεων  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων ακινήτου στην οδό 
Σίνα με αρ. 91 Β στην πόλη της Κορίνθου.  
2. Γνωμοδότηση 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. Χορήγηση παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημά υγειονομικού ενδιαφέροντος με την 
επωνυμία: ST ANGUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού Δαμασκηνού 41.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω 
θέματα  της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του υπαλλήλου του 
Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων a.soukoulis@korinthos.gr, αποστέλλοντας  συμπληρωμένο 
με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Όσοι Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της Προέδρου του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Κορίνθου  με γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6940945111)  
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, 14:00 καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. 

                                                                                                    
  Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                                     της Κοινότητας Κορίνθου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:
Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων 
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