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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου». 

 
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 στις 20:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός του 

Δημαρχιακού Μεγάρου Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 240, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για να συζητήσουμε 

και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:    

  
1. Λήψη απόφασης για την 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.  

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2020.   

3. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), του Δήμου 
Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2020. 

4. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)». 

5. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής το έργου: 
«Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα».  

6. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: «Εργασίες 
αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα και τάπητα στίβου, σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του 
Δήμου Κορυδαλλού». 

7. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: 
«Ανακατασκευές, βελτιώσεις και επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου:                       
«Γενικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (έτους 2016)». 

9. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση της μελέτης: «Συντήρηση & τοποθέτηση συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια». 

10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 1/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς 
το ποσό. 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης και 
χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» και με κωδικό ΟΠΣ 5001452 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή 
του σχεδίου της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 

 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Κορυδαλλός, 21.02.2020  
       Αρ. Πρωτ.:    3781 

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

                       2) κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 



 
12. Λήψη απόφασης για την λύση του Συμφωνητικού Μίσθωσης που αφορά στο ακίνητο ιδιοκτησίας 

ΞΑΝΘΟΥΛΑΣ ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ, επί της οδού Ζάππα 1 στον Κορυδαλλό.  

13. Λήψη απόφασης για την Α΄ κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων, έτους 2020, ποσού 
119.850,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Κορυδαλλού. 

14. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ν.Π.Δ.Δ.: με την επωνυμία: «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κορυδαλλού». 

15. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 242/2019 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν.4604/2019 και τις διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου με αριθμ. 1/2020 του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορούν σε «προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας- Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις 
σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο».  

16. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού & Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) και του Δήμου Κορυδαλλού με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία 
μεταξύ τον Συνεργαζόμενων Φορέων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και τόνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον Δήμο Κορυδαλλού και κυριότερα σε περιοχές που διαθέτουν 
σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.    

17. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου/Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου για την 
Unesco Πειραιά και Νήσων και του Δήμου Κορυδαλλού για την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης που αφορά 
στην λειτουργία Πιλοτικού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ». 

18. Λήψη απόφασης για το ότι οι χρήστες του e – banking στην ΕUROBANK,  ενεργούν έκαστος χωριστά 
για τις συναλλαγές που εκτελούν και δεν υπάρχει εγκριτική ροή. 

19. Λήψη απόφασης για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, έτους 2019,  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Κορυδαλλού. 

20. Λήψη απόφασης για την ανανέωση θέσης στάθμευσης.  

21. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο.  

 

 

ΚΟΙΝ:  

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

 

   
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  


