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Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 240.
Τ.Κ.
: 181 22
Email: ds@korydallos.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου».
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε Δια Ζώσης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς
την παρουσία κοινού, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της 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 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.:
18318/13.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ61ΑΕ), τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ650Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020
(ΦΕΚ 1780/τ.Β΄/10.05.2020), τις διατάξεις του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. με αριθμ.
Δ1α/ΓΠ. οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869), τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 14
της Κ.Υ.Α. με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.05.2020 (ΦΕΚ/τ.Β΄/1988), τις διατάξεις
της
εγκύκλιου
163
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
με
αριθμ.
πρωτ.:
33282/29.05/2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα
παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.
2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους
2020.
3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου για την σύμπραξη στη διοικητική παραλαβή προς χρήση
αυτοτελούς τμήματος του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΜΗΜΑ «ΧΑΪΔΑΡΙ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ».
4. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις
αντιπλημμυρικής προστασίας σε διάφορες περιοχές του Δήμου (έτους 2018)».
5. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επείγουσες
επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2019)».
6. Λήψη απόφασης για την: α) Παροχή συναίνεσης του Δήμου Κορυδαλλού για την μεταφορά από το
Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής
Προστασίας» προϋπολογισμού 2.350.500,00€ και β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού κου
Χουρσαλά Νικολάου, ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου.

7. Λήψη απόφασης για την με απευθείας ανάθεση μίσθωσης χώρου για τις ανάγκες στέγασης
παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού και την έγκριση δημοσίευσης περιληπτικής
διακήρυξης σε δύο εφημερίδες.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μεταφοράς του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ταξιαρχών
αριθμ. 23, στον Κορυδαλλό.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ζαρντινιέρας έμπροσθεν οικίας στην οδό
Γαλαξιδίου 3, προκειμένου να μην εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτή.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την μεταφορά
αναπήρου με νέο αριθμό κυκλοφορίας. (αρ. πρωτ.: 11150/08.07.2020).
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την μεταφορά
αναπήρου με νέο αριθμό κυκλοφορίας. (αρ. πρωτ.: 11244/09.07.2020).
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την μεταφορά
αναπήρου με νέο αριθμό κυκλοφορίας. (αρ. πρωτ.: 11248/09.07.2020).
13. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης έναντι γκαράζ στην οδό ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 30.

ΚΟΙΝ:

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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