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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 13
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 στις 20:30 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός του
Δημαρχιακού Μεγάρου Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 240,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Προγράμματος
«Καλλικράτης», του Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», της παρ. 6 του άρθρου 93
του Ν. 3463/2006, της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, για να
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους
2019.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις
περιοχές του Δήμου Σ23».
3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου : «Εγκατάσταση σήμανσης για την εφαρμογή των

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των

οδών: Γρ. Λαμπράκη- Σικελιανού- Αριστάρχου -Σολωμού - Καρ. Δημητρίου- Ποταμού – Ατταλείας».
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης ή μη, του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου:
«Εγκατάσταση σήμανσης για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των οδών: Γρ.
Λαμπράκη- Σικελιανού- Αριστάρχου - Σολωμού - Καρ. Δημητρίου - Ποταμού - Ατταλείας».
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης παράτασης ή μη, του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)».
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, 2ης Παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου:
«Εργασίες αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα και τάπητα στίβου, σε ανοιχτούς χώρους του Δήμου
Κορυδαλλού».
7. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου : «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών
συναφών υποδομών».
8. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων της τροποποίησης της Πράξης: «Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001565, ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του
υποέργου (Α/Α) «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» της
Πράξης μες τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με
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κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001565, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υπογραφή της από τον
Δήμαρχο Κορυδαλλού κ. Σταύρο Κασιμάτη.
10. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης κατά την διάρκεια
θεατροπαιδαγωγικής δράσης θερινής δημιουργικής απασχόλησης (Ιούνιος & Ιούλιος) 2019.
11. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης χώρων για την στέγαση παραρτημάτων των 7ου & 21ου
Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού.
12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση της «Επιτροπής Συμβιβαστικής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων», για το έτος 2019.
13. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης στην οδό ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ αριθμ.: 1 σε
μήκος 1 (ενός) μέτρου για την διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου.
14. Συζήτηση & λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο.
15. Συζήτηση & λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο.

1.
2.
3.

Νομικά Πρόσωπα & Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.
Μαζικούς Φορείς της πόλης μας.
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
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