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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 28 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 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 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/10.05.2020)  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 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος,  έτους  2021. 

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, 
οικονομικού έτους 2021.  

3. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης προϋπολογισμού 
Εσόδων-Εξόδων  Δ΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2020, Δήμου Κορυδαλλού.  

4. Λήψη απόφασης για την εκλογή δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.). 

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραίτησης του κου Γιαννόπουλου Ιωάννη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και 
Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» και ορισμός νέου. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου: «Επισκευές και Συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή 
αθλητικού τάπητα και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού στους αθλητικούς χώρους της οδού Σκρά και 
της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου». 

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

 

 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Κορυδαλλός 22.01.2021  
       Αρ. Πρωτ.:   1140 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ      ΠΡΟΣ: 1) κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
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9. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώο Αρρένων, για το έτος 

2020. 

10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση «Επιτροπής Συμβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2021». 

11.  Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Δημοπρασιών για τη μίσθωση ή την 
εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2021.     

12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό (2) Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης 
Ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, όπως θα συγκροτηθεί στη 
συνέχεια, με απόφαση Δημάρχου, για το έτος 2021. 

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλαγή των τελών του δημοτικού πάρκινγκ, λόγω των 
οικονομικών δυσχερειών που προκάλεσε ο Covid-19 και θα αφορά στους επαγγελματίες που ο Κ.Α.Δ. 
αποδεικνύει ότι η επιχείρηση ήταν πληττόμενη.   

14. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση χώρου για την στέγαση του παραρτήματος του 2ου 
Νηπιαγωγείου του Δήμου Κορυδαλλού. 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού πεζοδρομίου, έμπροσθεν του υπόγειου χώρου 
στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 51, στον Κορυδαλλό. 

 

 
ΚΟΙΝ:  

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

 

 
 
 

   

 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  


