ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κορυδαλλός 29.06.2020
Αρ. Πρωτ.: 10431
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ: 1) κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
2) κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
3) κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τηλέφωνο: 49.90.747, 533 & 534.
Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 240.
Τ.Κ.
: 181 22
Email: ds@korydallos.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου».
Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ -ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- (μέσω τηλεφώνου) Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 29
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 με ώρα έναρξης την 13:00 και ώρα λήξης την 14:00, σύμφωνα με την παρ. 1
του

άρθρου

10

της

από

11.03.2020

Πράξης

Νομοθετικού

Περιεχομένου

(ΦΕΚ

55/Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τις
διατάξεις

της

Εσωτερικών

με

(ΑΔΑ:

αριθμ.

πρωτ.:

18318/13.03.2020

9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),

με

τις

εγκυκλίου

διατάξεις

της

του
με

Υπουργείου
αριθμ.

πρωτ.:

20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 184 του
Ν.4635/2019 αλλά και με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020 (ΦΕΚ 1780/Β/10.05.20)
για

συζήτηση

και

να

λάβουμε

απόφαση

αποστέλλοντας

με

μήνυμα

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στο ds@korydallos.gr, εντός του ανωτέρου χρονικού πλαισίου, αναλυτικά τις
ψήφους σας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύμβασης & εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την αξιοποίηση
δημοτικών υποδομών με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τιμήματος για αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος του
οικοπέδου με αριθμ.: 01 – 09 στο Ο.Τ.Γ. 203 στην περιοχή Άνω Δεξαμενή ιδιοκτησίας κ. Σώζου
Φραντζέσκου.
3. Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού στο πρόγραμμα «Εκπόνηση
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την
ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020 – 2021.
5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός νέου.
6. Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθηκόντων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου.

7. Λήψη απόφασης για την χρήση των προσωπικών κωδικών της υπαλλήλου ΜΑΡΙΑΣ ΥΔΡΑΙΟΥ,
Πολιτικού Μηχανικού στο Τ.Ε.Ε. προκειμένου να κάνει υπαγωγή σε εφαρμογή του Ν. 4495/2017.
8.

Συζήτηση & λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης σε ασθενοφόρο στην
μονάδα Φροντίδας – Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ».

ΚΟΙΝ:

1. κ.κ. Δ/ντές του Δήμου μας.
2. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ

