ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 22 ης /13.12.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρέη Γραμματέα έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Πάχος.
Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρ. Γουρδομιχάλης.
Προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Καλομπράτσου, Αλ. Θανόπουλος.
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας και
συντήρησης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στον Δήμο Κορυδαλλού».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την επέκταση – ανανέωση για ένα (1) έτος της υπ’
αριθμ. πρωτ.: 31048/28-09-2015 Σύμβασης: «Περισυλλογή αποθήκευσης και εκποίησης
Ο.Τ.Κ.Ζ. Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.

1Ο ΘΕΜΑ : (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ __
____
________
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ανάληψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στον Δήμο Κορυδαλλού.

Αρ. αποφ. 325/2016
Ο

ο

2 ΘΕΜΑ : (2 ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ __
_____
________
___
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η επέκταση – ανανέωση για ένα (1) έτος της υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 31048/28-09-2015 Σύμβασης: «Περισυλλογή αποθήκευσης και εκποίησης Ο.Τ.Κ.Ζ.
Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής».

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης.

Αρ. αποφ. 326/2016
Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Μελάς.
Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Μακρυνός.
3Ο ΘΕΜΑ : (1ο Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αικ. Κυλάκου, Ηλ. Κρούπης, Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης,
Γ. Δημόπουλος, Φ. Θεοφιλίδης, Ι. Διάκος.
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Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Μελάς, Γ. Γκόγκος, Αλ. Θανόπουλος, Ν. Χουρσαλάς.

Αρ. αποφ. 327/2016
Ο

ο

4 ΘΕΜΑ : (2 Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η χρήση του δικαιώματος παράτασης τριών (3) μηνών για την
προμήθεια ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για τη σίτιση νηπίων και βρεφών που
φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς έτους 2016, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Αρ. αποφ. 328/2016
Ο

ο

5 ΘΕΜΑ : (3 Η.Δ.)
____ __ ___
_______
____
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και
ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το
έτος 2017.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αικ. Κυλάκου, Ηλ. Κρούπης, Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης,
ως προς Δημοτικούς Συμβούλους αλλά ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς τους υπαλλήλους.

Αρ. αποφ. 329/2016
Ο

ο

6 ΘΕΜΑ : (4 Η.Δ.)
___ _
_____
________
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών για τη
μίσθωση ή την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2017.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αικ. Κυλάκου, Ηλ. Κρούπης, Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης,
ως προς Δημοτικούς Συμβούλους αλλά ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς τους υπαλλήλους.

Αρ. αποφ. 330/2016
Ο

ο

7 ΘΕΜΑ : (5 Η.Δ.)
___ _
_____
________
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για το υπόλοιπο του έτους
2016 και για το έτος 2017, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/08.08.2016.

Αρ. αποφ. 331/2016
Ο

ο

8 ΘΕΜΑ : (6 Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της: «Παροχή
υπηρεσίας ψηφιακής μετατροπής έντυπου υλικού και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας
έτους 2016», προϋπολογισμού 1.500,00€ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αικ. Κυλάκου, Ηλ. Κρούπης, Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης.

Αρ. αποφ. 332/2016
Ο

ο

9 ΘΕΜΑ : (7 Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η εκχώρηση δικαιώματος υπαγωγής σε διαδικασία τακτοποίησης
των αυθαίρετων κατασκευών επί των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 16α του άρθρου 23 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α΄/08.08.2013) που αφορά σε:
«Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
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Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΥΠΕΡ:
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αικ. Κυλάκου λέγοντας πως: «Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ μόνο για τα μαγαζιά:
«ΚΕΜΠΑΠΤΖΙΔΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», «BLAZE CAFÉ», «ΩΡΕΣ ΓΛΥΚΟΥ» &
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» και μόνο για την παράταση των δύο (2) χρόνων.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΥΠΕΡ:
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελ. Παπουτσιδάκη λέγοντας πως: «Είμαστε ΚΑΤΑ των αυθαιρεσιών,
κατά των κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π. αλλά λόγω της κρισιμότητας της
κατάστασης και προκειμένου να λυθεί η κατάσταση των πλατειών ψηφίζουμε ΥΠΕΡ για δύο (2)
χρόνια, την νοούμε ως παράταση προς λύση.

Αρ. αποφ. 333/2016
Ο

ο

10 ΘΕΜΑ : (8 Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε ο καθορισμός του αριθμού και τη χωροθέτηση των
ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ και ΝΕΩΝ περιπτέρων.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης λέγοντας πως: «Διαφωνούμε
ως προς το ποσοστό» αλλά ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το υπόλοιπο μέρος της κανονιστικής
απόφασης.

Αρ. αποφ. 334/2016
Ο

ο

11 ΘΕΜΑ : (9 Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αποζημίωση χρήσης του Γκαράζ του Δήμου, για το έτος 2016.

Αρ. αποφ. 335/2016
Ο

ο

12 ΘΕΜΑ : (10 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο με νέο
αριθμό κυκλοφορίας. (Αρ. Πρωτ.: 34260/01.11.16).

Αρ. αποφ. 336/2016

Κορυδαλλός 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

3

