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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 ΠΕΜΠΤΗ 29 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 20:00, 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: 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 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος,  έτους  2020. 

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, 
οικονομικού έτους 2020.  

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης 
προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου, έτους 2020, Δήμου Κορυδαλλού. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2021. 

5. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π., για το 
έτος 2021. 

6. Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, έτους 2021. 

7. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, για 
το έτος 2021. 

8. Λήψη απόφασης για  την μείωση των Δημοτικών Τελών σε διάφορες ευπαθείς ομάδες δημοτών. 

9. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικού προστίμου μη τήρησης καθαριότητας από τους 
συμμετέχοντες εμπόρους στις εμποροπανηγύρεις που τελούνται εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου, για το έτος 2021. 

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισης κατηγορίας Δ΄, 
για το έτος 2021. 

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσης 
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατά το έτος 2021. 

 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Κορυδαλλός 23.10.2020  
       Αρ. Πρωτ.:   18687 

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

                       2) κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 



 
12.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους καταλήψεως χώρου από μικροπωλητές και εμπόρους κατά 

τις θρησκευτικές ή επετειακές εορτές, έτους 2021. 

13.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού επιχορήγησης 400.000,00€ από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η 
προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού 
του Δήμου Κορυδαλλού». 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρότασης μεταβολής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού.   

15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του τακτικού μέλους  στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου 
Κορυδαλλού» και ορισμός νέου. 

16. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνης λογαριασμού του έργου: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης 
του Δήμου Κορυδαλλού για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων», με ενάριθμο 2020ΕΠ08510013 και ΚΩΔ ΟΠΣ:5053778 

17. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού του έργου: «Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για 
πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 
στους Ο.Τ.Α. Α΄. και Β΄. βαθμού της χώρας.  

18.  Λήψη απόφασης για την ορισμό υπευθύνου λογαριασμού του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση 
φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της 
Ε.Υ.Δ.Α.Π.». 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνταξης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) του 
Λαμπιδώνη Ιωάννη, από το χώρο του Κυλικείου του Δημαρχείου Κορυδαλλού. 

20. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ περιπτέρου. 

21. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) μουριών, μίας (1) ελιάς και μίας (1) νεραντζιάς, που βρίσκονται 
στο πεζοδρόμιο, στη διεύθυνση Παπαδιαμάντη 175, λόγω παρεμπόδισης εργασιών κατεδάφισης και 
εκβραχισμού που θα εκτελεστούν. 

22. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) πεύκου, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, στη διεύθυνση Νοταρά 
37, επειδή αναπτύσσεται πολύ κοντά σε οικία και «απειλεί» τη στατικότητα των θεμελίων αυτής με το 
ριζικό του σύστημα. 

23. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) πεύκου, που βρίσκεται σε υπερυψωμένο τμήμα (κορυφή 
πρανούς) του χώρου του γκαράζ του Δήμου μας και συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Ποταμού και 
Καραολή Δημητρίου, επειδή το ριζικό του σύστημα έχει αποκαλυφθεί από τη μεριά του δρόμου σε 
σημείο όπου ακριβώς από κάτω στο πεζοδρόμιο βρίσκεται στάση λεωφορείου. 

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ακύρωση της αριθμ.:492/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
και την αντικατάστασή της με νέα, λόγω αλλαγής οχήματος και νέο Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ακύρωση της αριθμ.:138/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
και την αντικατάστασή της με νέα, λόγω αλλαγής οχήματος και νέο Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

 

ΚΟΙΝ:  

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

 

   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  


