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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ               
ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Γενική  Δ /νση
Δ /νση  Δ /κών  Υπηρεσιών
Τμήμα  Αιρετών  Οργάνων -  Οικονομική  Επιτροπή   
 Κολιάτσου  32 -  20131 Κόρινθος                                                                      Κόρινθος
Τηλ .  27413 61021  
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη                
                                       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.   
1)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου 2)Σπυρίδωνα Ζαχαριά 3)Αντώνιο Κυριαζή 

4)Γεώργιο Πούρο 5)Αλέξανδρο Πνευματικό 6)Νικόλαο Σταυρέλη
7)Ανδρέα Ζώγκο 8)Χρήστο Κορδώση 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1)Δημήτριο Μπίτζιο 2)Κωνσταντίνα Κόλλια 3)Τιμολέοντα Πιέτρη 

4)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα 5)Χρήστο Μελέτη 6)Δημήτριο Μανωλάκη
7)Γεωργία Στριμενοπούλου 8)Γεώργιο Μουρούτσο

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 

τεύχος α΄), σας καλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η 
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 8:00 έως 8:30, με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων από τον 
προαστιακό σταθμό προς το κέντρο της πόλης της Κορίνθου πλησίον της Δομής Μεταναστών».

  Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι, λόγω της προσεχούς καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προτάσεων χρηματοδότησης, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για 

να ακολουθήσουν άμεσα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, οι απαιτούμενες ενέργειες και 

διαδικασίες για την υποβολή της πρότασης του Δήμου για την εν θέματι χρηματοδότηση.

       Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς στις 8:30 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να 

ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με αποστολή e-mail από προσωπικό λογαριασμό 

προς το e-mail των υπαλλήλων του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων 

v.kotsalou@korinthos.gr ή/και i.choursala@korinthos.gr, κατά προτίμηση αποστέλλοντας, συμπληρωμένο με 

την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ή με μήνυμα sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου, 

προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
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       Μετά το πέρας της ώρας λήξης στις 8:30 καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Κορινθίων

Κοινοποίηση
-Επικεφαλής της παράταξης «ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ» κ. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα, 

polydagop.tso@gmail.com
-Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ. Τζέκου Παρασκευή, vivi1704@gmail.com
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