
 

                                                                                                                                    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 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 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 , 
τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/19.01.2023 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 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2023. 

2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων, για την πρόσληψη προσωπικού, 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνης διάρκειας), μετά την έγκριση 

πρόσληψής του από την Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.: 33/2006 ΠΥΣ. 

3. Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού 2024 – 2027. 

4. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ.)». 

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης του Προγράμματος της ΣΑΕ 055 

«Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα 

όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Έργα 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής δαπάνης 148.482,42 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

8. Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας από 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού σε 5ο Γυμνάσιο 

Κορυδαλλού – Διομήδειον.  

 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Κορυδαλλός 17.02.2023  
       Αρ. Πρωτ.:    3437 

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

                        2)κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 
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9. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή  μη άδειας παραστάσεων.  

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την προσθήκη και ενίσχυση της βλάστησης που βρίσκεται στα πεζοδρόμια 

επί της οδού Καραολή και Δημητρίου λόγω της ανάπλασής τους και τη δημιουργία πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. 

 

 

ΚΟΙΝ:  

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

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  
 
 
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  


