ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 12 ης /25.09.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρέη Γραμματέα έκανε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Καλαμάρη.
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης : «Γενικές επισκευές,
διαμορφώσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την διάθεση χώρου στο Δημοτικό Πάρκο μπροστά
από το Δημαρχείο, για την πραγματοποίηση της δράσης: «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
3ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης της κας Μαρίας Γιαννακάκη
από την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός νέου».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
4ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του κου Μανώλη Βάϊου από
την θέση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δήμου Κορυδαλλού και
ορισμός νέου».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Στήριξης στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ επικεφαλής του κόμματος
«ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».

Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Μακρυγιάννης,
1Ο ΘΕΜΑ : (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ)

__ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η έγκριση της μελέτης : «Γενικές επισκευές διαμορφώσεις
και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αικ. Κυλάκου, Μ. Καλαμάρη, Ηλ. Κρούπης, Ελ. Παπουτσιδάκη, Π.
Σιόντορος.

Αρ. αποφ. 197/2018
Ο

ο

2 ΘΕΜΑ : (2 ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ _ ____
_____
__
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διάθεση χώρου στο Δημοτικό Πάρκο μπροστά από το Δημαρχείο,
για την πραγματοποίηση της δράσης: «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ».

Αρ. αποφ. 198/2018
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3Ο ΘΕΜΑ : (3ο ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ _ ____
_____
__
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αποδοχή παραίτησης της κας Μαρίας Γιαννακάκη από την θέση
της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός νέου».

Αρ. αποφ. 199/2018
Ο

ο

4 ΘΕΜΑ : (4 ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ _
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αποδοχή παραίτησης του κου Μανώλη Βάϊου από την θέση του
Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός νέου».

Αρ. αποφ. 200/2018
Ο

ο

5 ΘΕΜΑ : (1 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος.

Αρ. αποφ. 201/2018
Ο

ο

6 ΘΕΜΑ : (2 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ης
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της 8 Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΥΠΕΡ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος, ως προς τα ασφαλιστικά & τις
παροχές για τους εργαζόμενους αλλά ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΝ ως προς την υπόλοιπη Αναμόρφωση.

Αρ. αποφ. 202/2018
Ο

ο

7 ΘΕΜΑ : (3 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος.

Αρ. αποφ. 203/2018
Ο

ο

8 ΘΕΜΑ : (4 Η.Δ.)

___ _

_____

_______

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους τριακοσίων
ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (390.335,00€) από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το
έργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων» καθώς και για την
εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Κασιμάτη Σταύρο να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων της
απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και για τις
περαιτέρω ενέργειες.

Αρ. αποφ. 204/2018
Ο

ο

9 ΘΕΜΑ : (5 Η.Δ.)

____ __ __ _

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση του Πρακτικού επιλογής Τραπεζικού Οργανισμού για
τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων του Δήμου Κορυδαλλού.

Αρ. αποφ. 205/2018
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10Ο ΘΕΜΑ : (6ο Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του
προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών, έτους 2018, για το Β΄ τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αικ. Κυλάκου, Μ. Καλαμάρη, Ηλ. Κρούπης.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος.

Αρ. αποφ. 206/2018
Ο

ο

11 ΘΕΜΑ : (7 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε ο καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε
πρώην υπάλληλο του Δήμου Κορυδαλλού.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ΑΠΕΧΟΥΝ της ψηφοφορίας:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αικ. Κυλάκου, Μ. Καλαμάρη.

Αρ. αποφ. 207/2018
ο

Το 8 ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη

απόφασης για την έγκριση κατασκευής κλιμακωτού πεζοδρομίου».

12Ο ΘΕΜΑ : (9ο Η.Δ.)

__

__ __ __

_______

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παράταση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού
Ζάππα 1, στο οποίο στεγάζεται το ΔΗ.Κ.ΕΠΙ. του Δήμου Κορυδαλλού.

Αρ. αποφ. 208/2018
Ο

ο

13 ΘΕΜΑ : (10 Η.Δ.)

____ __ __

___ ____

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παράταση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού
Αρκαδίου 12 & Παπακυριαζή, στο οποίο στεγάζεται το Β΄ Τ.Α.Π.Η. του Δήμου Κορυδαλλού.

Αρ. αποφ. 209/2018
Ο

ο

14 ΘΕΜΑ : (11 Η.Δ.)

_ _ _ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση έξι (6) μελετών που αφορούν στο υποέργο: «Προμήθεια
εξοπλισμού για το έργο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές
Υπηρεσίες στο Δήμο Κορυδαλλού»

Αρ. αποφ. 210/2018
Ο

ο

15 ΘΕΜΑ : (12 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διοργάνωση ημερίδας για το Κ.Η.Φ.Η.

Αρ. αποφ. 211/2018
Ο

ο

16 ΘΕΜΑ : (13 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η κάλυψη των κενών θέσεων βρεφών –νηπίων κατά σειρά
προτεραιότητας από τις αιτήσεις των επανεγγραφών του πίνακα επιλαχόντων σχολικού έτους 2018
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– 2019.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος λέγοντας πως: «Η ανάγκη είναι για
όλα τα παιδιά και δεν λύνεται με τον τρόπο που προτείνεται».

Αρ. αποφ. 212/2018
Ο

ο

17 ΘΕΜΑ : (14 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η συνδρομή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις
οικογένειες των φιλοξενουμένων βρεφών – νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
του Δήμου Κορυδαλλού.
Η πρόταση του δημάρχου είναι: «Δεν θα υπάρχουν τροφεία».

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος.

Αρ. αποφ. 213/2018
Ο

ο

18 ΘΕΜΑ : (15 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διακοπή φιλοξενίας των
βρεφών – νηπίων της Διεύθυνσης
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2018 – 2019, σύμφωνα με το άρθρο
4 της αριθ. 41087/2017 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών, απόφαση των υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ΄ Β/ 5-12-2017).

Αρ. αποφ. 214/2018
Ο

ο

19 ΘΕΜΑ : (16 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου
Κορυδαλλού».

Αρ. αποφ. 215/2018
Ο

ο

20 ΘΕΜΑ : (17 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της σχετικής πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018.

Αρ. αποφ. 216/2018
Ο

ο

21 ΘΕΜΑ : (18 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση Οικονομικής Επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με
την επωνυμία: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

Αρ. αποφ. 217/2018
Ο

ο

22 ΘΕΜΑ : (19 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ανάκληση της αριθμ.: 159/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά στην ίδρυση &
λειτουργία νέας Λαϊκής Αγοράς επί της οδού Θεσπιέων στον Κορυδαλλό.

Αρ. αποφ. 218/2018
Ο

ο

23 ΘΕΜΑ : (20 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διαγραφή προσαυξήσεων.

Αρ. αποφ. 219/2018
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24Ο ΘΕΜΑ : (21ο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διαγραφή χρεών οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους βάσει
των διατάξεων της παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

Αρ. αποφ. 220/2018
25Ο ΘΕΜΑ : (22ο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση της αριθμ.: 98/2018 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή που ορίσθηκε για τις Θρησκευτικές
Πανηγύρεις, για το έτος 2018.

Αρ. αποφ. 221/2018
Ο

ο

26 ΘΕΜΑ : (23 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η τοποθέτηση φωτεινού φαρμακευτικού Σταυρού σε πυλώνα.

Αρ. αποφ. 222/2018
Ο

ο

27 ΘΕΜΑ : (24 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο. (αρ.
πρωτ.: 16152/13.09.18).

Αρ. αποφ. 223/2018
Ο

ο

28 ΘΕΜΑ : (25 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο. (αρ.
πρωτ.: 16155/13.09.18).

Αρ. αποφ. 224/2018
Ο

ο

29 ΘΕΜΑ : (26 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο. (αρ.
πρωτ.: 16622/20.09.18).

Αρ. αποφ. 225/2018

Κορυδαλλός 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
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