
 

                                                                                                                                    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 ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 στις 19:30, 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 

καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, για να συζητήσουμε και να 

αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:    

 

1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.  

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2022. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2022. 

4. Λήψη απόφσης για την αποδοχή της από 16.09.2022 (ΓΑΚ 8280/2022, ΕΑΚ 4131/2022) αγωγή 
υπαλλήλων ΙΔΟΧ και ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κορυδαλλού ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.  

5. Λήψη απόφασης για απαλλαγή καταβολής δαπάνης κεντρικού αγωγού αποχέτευσης σε ιδιοκτήτες 
γηπέδων χωρίς κτίσματα στον οικισμό της οδού Ποταμού, έως ότου αυτά ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως. 

6. Λήψη απόφασης συναίνεσης του Δήμου Κορυδαλλού σχετικά με αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών 
μεταβολών του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 050711120010 στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στο Σχολικό Συμβούλιο του 19ου Δημοτικού Σχολείου (Κατάστημα 
Κράτησης Κορυδαλλού). 

8. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπών και τον ορισμό Συμβούλων ως μέλη για την επιτροπή: α) 
Σύνταξης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία & β) Σύνταξης 
Πρωτοκόλλου Καταστροφής Ειδών Πληροφορικής,  Ειδών Ψύξης – Θέρμανσης και μηχανημάτων – 
εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου. 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης 
παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου του Δήμου μας. 

 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Κορυδαλλός 07.10.2022  
       Αρ. Πρωτ.:  18043 

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

                        2)κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

mailto:ds@korydallos.gr


 

10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμ.: 390/30.12.2014 κανονιστικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

11. Λήψη απόφασης για την μεταφορά  του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ταξιαρχών αριθμ. 91 & Γρ. 

Λαμπράκη στον Κορυδαλλό. 

12. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση νέου περιπτέρου.  

13. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση-ενδεικτικής πινακίδας– φαρμακευτικού Σταυρού στην οδό Αγίου 

Γεωργίου αρ. 59 στον Κορυδαλλό. 

14. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους δάφνη, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, 

επί της οδού Καραολή Δημητρίου αριθμ. 5 στον Κορυδαλλό, λόγω επαναλαμβανόμενων ζημιών σε ρολόι 

ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. 

15. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) δένδρων του είδ  ους νεραντζιά, που βρίσκονται στο 

πεζοδρόμιο, επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου αριθμ. 95 στον Κορυδαλλό, λόγω κατεδάφισης και ανέγερσης 

οικοδομής με θέσεις στάθμευσης. 

16. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) δένδρων του είδους νεραντζιά, που βρίσκονται στο 

πεζοδρόμιο, επί της οδού Ρήγα Φεραίου αριθμ. 3 στον Κορυδαλλό, λόγω κατεδάφισης και ανέγερσης 

οικοδομής με θέσεις στάθμευσης. 

 

 

 

ΚΟΙΝ:  

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

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  
 
 
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  


