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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου».
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω
Τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 29
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 11.00, 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 κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.:
18318/13.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ61ΑΕ), με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με την ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020 (ΦΕΚ 1780/Β/10.05.20) 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 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.
2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού,
οικονομικού έτους 2020.
3. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου και
ορισμός νέων.
4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραιτήσεων τακτικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού» και ορισμός νέων».
5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με
ενάριθμο 2020ΕΠΟ8510071 και Κωδικό ΟΠΣ 5053798.
6. Λήψης απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνης λογαριασμού του έργου: «Δράσεις διαχείρισης
βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού» με ενάριθμο 2020ΣΕ2710086 και κωδικό Ο.Π.Σ.: 5050210.
7. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπών και τον ορισμό Συμβούλων ως μέλη για την Επιτροπή:
α). Σύνταξης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
β). Σύνταξης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Ειδών Πληροφορικής, Ειδών Ψύξης-Θέρμανσης και
Μηχανημάτων-Εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου.

8. Λήψη απόφασης για την μείωση τιμής στάθμευσης επιβατικών οχημάτων στον υπαίθριο χώρο
στάθμευσης, που βρίσκεται επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Πλαταιών του Δήμου Κορυδαλλού.
9. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της καταβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους Καθαριότητας και
Φωτισμού καθώς και απαλλαγή των τελών παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, για όσες εκ των
επιχειρήσεων διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω του Covid-19.
10. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία νέας Λαϊκής Αγοράς στο Σχιστό Κορυδαλλού.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη απότμιση - υποβιβασμό πεζοδρομίου, προκειμένου να
δημιουργηθεί είσοδος - έξοδος σε πλυντήριο αυτοκινήτων επί της οδού Δημητρίου Διαμαντίδη αριθμ.
20-22, στο Ο.Τ. 194, στον Κορυδαλλό.
12. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) νεραντζιών, που βρίσκονται σε υπερυψωμένο
πεζοδρόμιο στη διεύθυνση Ματσούκα αριθμ. 120, λόγω παρεμπόδισης εργασιών κατεδάφισης και
εκβραχισμού, που θα εκτελεστούν.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ακύρωση της αριθμ.:19/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
και την αντικατάστασή της με νέα, λόγω έκδοσης νέου Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την
μεταφορά αναπήρου.

ΚΟΙΝ:

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