ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 13 ης /24.10.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Π. Μακρυγιάννης, Ν. Ζήσης, Μ. Καλαμάρη,
Ι. Διάκος, Γ. Μακρυνός, Ι. Καλομπράτσου, Π. Γερακάρης, Γρ. Γουρδομιχάλης.

Χρέη Γραμματέα έκανε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Καλαμάρη.
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την διάθεση 210 αδιάθετων μέτρων στην
εμποροπανήγυρη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.

1Ο ΘΕΜΑ : (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ)

__ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η Λήψη απόφασης για την διάθεση 210 αδιάθετων μέτρων
στην εμποροπανήγυρη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Δημόπουλος, Φ. Θεοφιλίδης.

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

Αρ. αποφ. 226/2018
Ο

ο

2 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 λέγοντας μεταξύ άλλων πως:
«…..εξηγήσεις για τις μειώσεις των ποσών».

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Δημόπουλος, Φ. Θεοφιλίδης, Ι. Διάκος.

Αρ. αποφ. 227/2018
Ο

ο

3 ΘΕΜΑ : (2 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ης
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της 9 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.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Δημόπουλος, Φ. Θεοφιλίδης, Ι. Διάκος.

Αρ. αποφ. 228/2018
1

4Ο ΘΕΜΑ : (3ο Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ης
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της 3 Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2018,
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».

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

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Δημόπουλος, Φ. Θεοφιλίδης, Ι. Διάκος.

Αρ. αποφ. 229/2018
ο

Το 4 ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Εσόδων - Εξόδων, για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2018, του Δήμου Κορυδαλλού».

Το 5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Συζήτηση για τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού της
πόλης».

Το 6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών Καθαριότητας και
Φωτισμού, για το έτος 2019».

Το 7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
«Τ.Α.Π», για το έτος 2019».

Το 8ο ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, έτους 2019».

Το 9ο ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη απόφασης για την μείωση των Δημοτικών Τελών σε διάφορες ευπαθείς ομάδες δημοτών».

Το 10ο ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικού προστίμου μη τήρησης καθαριότητας από τους
συμμετέχοντες εμπόρους στις εμποροπανηγύρεις που τελούνται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου, για το έτος 2019».
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Το 11ο ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσης
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, κατά το έτος 2019».

Το 12ο ΘΕΜΑ Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους κατάληψης χώρου από μικροπωλητές και εμπόρους
κατά τις θρησκευτικές ή επετειακές εορτές έτους 2019».

5Ο ΘΕΜΑ : (13ο Η.Δ.)

___ _

_____

_______

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018,
για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (1η 2η - 3η και 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018) ποσού 198.550,00 και κατανομή τους.

Αρ. αποφ. 230/2018
Ο

ο

6 ΘΕΜΑ : (14 Η.Δ.)

___ __ __ _

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2018, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου
Κορυδαλλού, (5η - 6η - 7η και 8η μηνιαία κατανομή έτους 2018) ποσού 198.550,00 και κατανομή
τους.

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

Αρ. αποφ. 231/2018
Ο

ο

7 ΘΕΜΑ : (15 Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ποσού 161.400,00
και κατανομή τους.

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

Αρ. αποφ. 232/2018
Ο

ο

8 ΘΕΜΑ : (16 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η εκ μέρους του Δήμου εξόφληση της ρύθμισης των οφειλών των
Σχολικών Επιτροπών που αφορούν την Δ.Ε.Η.

Αρ. αποφ. 233/2018
Ο

ο

9 ΘΕΜΑ : (17 Η.Δ.)

__

__ __ __

_______

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης 74.000,00€ της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αρ. αποφ. 234/2018
Ο

ο

10 ΘΕΜΑ : (18 Η.Δ.)

____ __ __

___ ____

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης 26.000,00€ της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αρ. αποφ. 235/2018
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11Ο ΘΕΜΑ : (19ο Η.Δ.)

_ _ _ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης επιχορήγησης του Δήμου Κορυδαλλού, με το
ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), στο Υπουργείο Εσωτερικών για την προσαρμογή
τεσσάρων (4) λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
99/2017.

Αρ. αποφ. 236/2018
Ο

ο

12 ΘΕΜΑ : (20 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση κατασκευής κλιμακωτού πεζοδρομίου.

Αρ. αποφ. 237/2018
Ο

ο

13 ΘΕΜΑ : (21 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κορυδαλλού, για την
υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο Αθλητικό
Κέντρο Κορυδαλλού (Θεόδωρος Πούτος).

Αρ. αποφ. 238/2018
Ο

ο

14 ΘΕΜΑ : (22 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ης

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η την έγκριση 2 παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια».

Αρ. αποφ. 239/2018
Ο

ο

15 ΘΕΜΑ : (23 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του
έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα
Δήμου Κορυδαλλού.

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

Αρ. αποφ. 240/2018
Ο

ο

16 ΘΕΜΑ : (24 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η μετονομασία οδού.

Αρ. αποφ. 241/2018
Ο

ο

17 ΘΕΜΑ : (25 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ονομασία ανωνύμου οδού.

Αρ. αποφ. 242/2018
Ο

ο

18 ΘΕΜΑ : (26 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας του πληροφοριακού
συστήματος του Δήμου Κορυδαλλού από την: «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» μέσω των
υποδομών του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ίδιας εταιρείας και για την εξουσιοδότηση του
Δημάρχου Κορυδαλλού να ορίσει τα πληροφοριακά συστήματα που θα φιλοξενηθούν στο G-Cloud.

Αρ. αποφ. 243/2018
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19Ο ΘΕΜΑ : (27ο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
Γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των μελών ενώ προτείνονται οι κ.κ.: Μιχαήλ Λώνας Δημοτικός
Σύμβουλος προς αντικατάσταση της κ. Ελευθερίας Κωτσίδου, Δημήτριος Κοπάτσκας προς
αντικατάσταση της κ. Μαρίας Τακτέα & Γεωργίας Γιακιντζής προς αντικατάσταση της Συμέλας
Φρονυμοπούλου.

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

Αρ. αποφ. 244/2018
Ο

ο

20 ΘΕΜΑ : (28 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκαν οι κοπές και τα αυστηρά κλαδέματα σε λεύκες με σοβαρά
προβλήματα φυτοϋγείας , με σκοπό την ασφάλεια στην πόλη.

Αρ. αποφ. 245/2018
Ο

ο

21 ΘΕΜΑ : (29 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διαγραφή οφειλών.

Αρ. αποφ. 246/2018
Ο

ο

22 ΘΕΜΑ : (30 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η έγκριση οικονομικής επιχορήγησης σε Ιερούς Ναούς του
Δήμου Κορυδαλλού, για το έτος 2018.

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

Αρ. αποφ. 247/2018
Ο

ο

23 ΘΕΜΑ : (31 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

Αρ. αποφ. 248/2018

Κορυδαλλός 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
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