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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 ΤΕΤΑΡΤΗ 30 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 19:30, 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  
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.: 
18318/13.03.2020 εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ), 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 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος,  έτους  2020. 

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, 
οικονομικού έτους 2020.  

3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 269/2019 Α.Δ.Σ., που αφορά στη συμμετοχή του 
Δήμου Κορυδαλλού στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία: «Εθνικό Δίκτυο 
Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος  Ο.Τ.Α.»,  ως προς το ύψος του ποσού της ετήσιας εισφοράς 
του Δήμου στην εν λόγω εταιρεία, από 1.500€ σε 1.100€. 

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος μέλους στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής 
Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.). 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων του Σχεδίου της Τροποποίησης Παράτασης  της από 
24.05.2017 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για 
το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2017». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής 
του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα 
Δήμου Κορυδαλλού». 

7. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του 
έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορους οδούς του Δήμου (έτους 2016). 

8. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του 
έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια».  

 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Κορυδαλλός 25.09.2020  
       Αρ. Πρωτ.:   16790 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ      ΠΡΟΣ: 1) κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

                       2) κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 



 
9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για 

κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων {Δήμου Κορυδαλλού, 1η 2η, 3η, 
μηνιαία κατανομή έτους 2020} ποσού 148.912,50€ και κατανομή τους. 

10. Λήψη απόφασης για την κατ΄ αρχήν έγκριση εργασιών τροποποίησης γηπέδου 5Χ5 στο χώρο των 26 
στρεμμάτων. 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσης προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα 
του Τ.Ε.Ε. 

12. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης προϋπολογισμού 
Εσόδων-Εξόδων Β΄ Τριμήνου, έτους 2020. 

13. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Γ΄ Κατανομής Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων, έτους 2020, 
ποσού 119.850,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Κορυδαλλού.  

14. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Κορυδαλλού». 

15. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Κορυδαλλού». 

16. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. με σκοπό την ίδρυση δύο (2) 
νέων τμημάτων σε ήδη λειτουργούντες Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της έκθεσης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας υλοποίησης της Ενεργειακής 
Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και 
εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορυδαλλού, επιλογή του βέλτιστου 
τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για την διενέργεια των 
σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

18.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της τελικής θέσης, λόγω μεταφοράς, του περιπτέρου που 
βρίσκεται στην οδό Ταξιαρχών αριθμ.: 23. 

19. Λήψη απόφασης για την κατάργηση δύο (2) κενωθέντων περιπτέρων επί των οδών: 

1) Ταξιαρχών 101   &   2) Αθηνάς και Αβέρωφ 22, στον Κορυδαλλό. 

20. Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά 
την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας Connecticore Τηλεπικοινωνίες _ Πληροφορική Α.Ε. στη 
θέση: «Όρος Πυροβολεία Δήμου Κορυδαλλού (Όρος Αιγάλεω)».  

21. Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά  
στην τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας WIND ΗΕLLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση 
«ΚΟΥΚΟΣ - Σχιστό Κορυδαλλού».    

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής για την Καταστροφή Ειδών 
Πληροφορικής και Ειδών Ψύξης-Θέρμανσης. 

23. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την παραχώρηση  χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την μεταφορά 
αναπήρου (Αριθμ. Πρωτ.:12916/23.07.2020). 

24. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την παραχώρηση  χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την μεταφορά 
αναπήρου (Αριθμ. Πρωτ.:15188/ 31.08.2020). 

25. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο, για την 
μεταφορά αναπήρου, κατ’ εξαίρεση.(Αριθμ. Πρωτ.: 12913/23.07.2020) 

26. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε σχολικό λεωφορείο 
(Αριθμ.Πρωτ.:15189/03.09.2020). 

 

 



 
27. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ή μη ενδεικτικής πινακίδας - φαρμακευτικού Σταυρού στην οδό 

Δημητρακοπούλου αριθμ.: 49.  

 

 

ΚΟΙΝ:  

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

 

   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  


