ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κορυδαλλός 20.05.2022
Αρ. Πρωτ.: 9041
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ: 1) κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
2)κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
3) κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τηλέφωνο: 49.90.747 & 534.
Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 240.
Τ.Κ.
: 181 22
Email: ds@korydallos.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου».
Σας καλούμε σε Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2022 στις 20:00, 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, της
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

643

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

Α.Π.:

69472/24.0 9.2021,

Α.Δ.Α.:

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 76 του
Υπουργείου Εσωτερικών (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς

του

κορωνοϊού),

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18.04.2022,ΑΔΑ:

ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2022.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2022.
4. Λήψη απόφασης για: α) Μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος 11,00 τ.μ. καταργούμενου κοινόχρηστου
χώρου στην ιδιοκτησία με αρ. 12-07 στο Ο.Τ. Γ190 στην περιοχή Άνω Δεξαμενή ιδιοκτησίας κ. Ιωσήφ
Τριπολιτάκη & β) Καθορισμό τιμής μονάδος ανά τ.μ. σύμφωνα με το από 7/4/2022 πρακτικό καθορισμού
τιμήματος προκειμένου ο ιδιοκτήτης κ. Τριπολιτάκης Ιωσήφ να αποζημιώσει τον Δήμο.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του από 16.03.2022 πρακτικού της ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ περί
κατάρτισης της Α Φάσης της μελέτης: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου
Κορυδαλλού».
6. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες
επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών».
7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής για τη διενέργεια φανερού και προφορικού πλειοδοτικού

διαγωνισμού για την: «Περισυλλογή, αποθήκευση και εκποίηση οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους
Κύκλου Ζωής) έτους 2022».

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας φανερού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την:
«Περισυλλογή, αποθήκευση και εκποίηση οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής» έτους
2022.
9. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού», ύστερα από την
παραίτησή του.
10. Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση με τον Δήμο Άγιο Νικολάου Κρήτης.
11. Λήψη απόφασης για την ένταξη του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος του Δήμου Κορυδαλλού
στην ειδική διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΣ PORTAL, την εξουσιοδότηση των σχετικών εγγράφων καθώς και τον
ορισμό των χρηστών της εφαρμογής.
12. Λήψη απόφασης για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών στις τράπεζες: EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ALPHA
BANK & ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
13. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) ή δύο (2) δένδρων του είδους ελιά, που βρίσκονται στο
πεζοδρόμιο, επί των οδών Παπαδιαμάντη 34 & Δ. Κουμπάκη λόγω διευκόλυνσης πρόσβασης ατόμου
ΑΜΕΑ.
14. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή τεσσάρων (4) δένδρων, λόγω κατεδάφισης γειτνιάζουσας κατοικίας
επί της οδού Ύδρας αριθμ. 22 στο Κορυδαλλό.
15. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) δένδρων, είδους νεραντζιάς, που παρεμποδίζουν τις
εργασίες ανέγερσης της οικοδομής και καθιστούν μη λειτουργική τη μελλοντική θέση στάθμευσης, στη
διεύθυνση Μαλαγαρδή αριθμ. 28 στον Κορυδαλλό.
16. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου, είδους νεραντζιάς, που παρεμποδίζει τις εργασίες
δημιουργίας θέσης στάθμευσης αλλά κυρίως καθιστά μη λειτουργική την μελλοντική θέση στάθμευσης,
στη διεύθυνση Κουντουριώτου αριθμ. 21Α 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

