ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 3 ης /17.02.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρέη Γραμματέα έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Συγλέτος.
Προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Μακρυγιάννης, Μ. Γιαννακάκη,
Ηλ. Κοσμίδης, Μ. Καλαμάρη, Αικ. Κυλάκου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ: «Για την παραβατική συμπεριφορά ομάδων
συμμοριών έξω από το ΕΠΑΛ Κορυδαλλού».
Αποσύρεται το 1ο ΘΕΜΑ Η.Δ.
«Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2016».
-1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση του Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με τις προτάσεις μεταβολών των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά που αφορούν στον Δήμο μας, για το σχολικό έτος 2016 –
2017».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
-2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού
προσωπικού για το έτος 2016».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Προτάσσεται το 6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. και συζητείται.
1Ο ΘΕΜΑ : (6ο Η.Δ.)

_

____ _____

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ΄αριθμ.:131/2015 Ο.Ε. (ως προς τον αριθμό
της Κ.Υ.Α.) Α.Δ.Σ. που αφορά στον συμψηφισμό οφειλών του Δήμου Κορυδαλλού προς το
Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό 5% επί των
εσόδων του Δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 79
του Ν.4316/2014, ως προς το ποσό οφειλών του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

Αρ. αποφ. 12/2016
Ο

ο

2 ΘΕΜΑ : (1 ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ __
_____
________
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις
προτάσεις μεταβολών των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
που αφορούν στον Δήμο μας, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

Αρ. αποφ. 13/2016

1

3Ο ΘΕΜΑ : (2ο ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ __
_____
________
____
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού
προσωπικού για το έτος 2016.

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

Αρ. αποφ. 14/2016
Αποχωρεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Δημόπουλος.
4Ο ΘΕΜΑ : (2ο Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Βελτίωση αντιολισθηρότητας της επιφανειακής κυκλοφορίας επί των οδών Ειρήνης
Γκίνη και Καραολή Δημητρίου».

Αρ. αποφ. 15/2016
Ο

ο

5 ΘΕΜΑ : (3 Η.Δ.)

__

____ _____

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2012)».

Αρ. αποφ. 16/2016
Ο

ο

6 ΘΕΜΑ : (4 Η.Δ.)

__ ______ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το
αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου –Σ20».

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

Αρ. αποφ. 17/2016
Ο

ο

7 ΘΕΜΑ : (5 Η.Δ.)
____ _ ___ ____ _
_______
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΕΩΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

Αρ. αποφ. 18/2016
Ο

ο

8 ΘΕΜΑ : (7 Η.Δ.)
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η

_____ ___ _____

_______

παραγραφή απαιτήσεων του Δήμου από βεβαιωτικούς

καταλόγους.

Αρ. αποφ. 19/2016
Ο

ο

9 ΘΕΜΑ : (8 Η.Δ.)
____ ___ _ ___
_______
____
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε ο καθορισμός χρόνου και τιμήματος παραχώρησης
δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων.
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Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης, Δ. Αμανατίδου.

Αρ. αποφ. 20/2016
Ο

ο

10 ΘΕΜΑ : (9 Η.Δ.)
____ ___ _ ___
_______
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση
των Σχολικών Επιτροπών (Δ΄ κατανομή του 2015, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους
ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (95.666,28€) και
την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Κορυδαλλού.
Με την πρόταση του Προέδρου της Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μ. Βάϊου αναφορικά με το
συνολικό ποσό που είναι 6.464,00€ που αναλογεί στους Σχολικούς Τροχονόμους και εκκρεμεί το
2015.

Αρ. αποφ. 21/2016
Ο

ο

11 ΘΕΜΑ : (10 Η.Δ.)
____ ___ _ ___
_______
____
ΟΜΟΦΩΝΑαποφασίστηκε η κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση
των Σχολικών Επιτροπών (Α΄ κατανομή του 2016, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους
ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (95.666,28€) και
την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Κορυδαλλού.
Με την πρόταση του Προέδρου της Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μ. Βάϊου να μοιρασθεί σε 3
ισόποσες δόσεις το ποσό (9.696,00€) των Σχολικών Τροχονόμων για το 2016.

Αρ. αποφ. 22/2016
ο

Αποσύρεται το 11 ΘΕΜΑ Η.Δ.
«Λήψη απόφασης για την διαγραφή της οφειλής ύψους 1.000,00€ (χιλίων ευρώ) πλέον
προσαυξήσεων, που αφορά σε πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην επιχείρηση του κου
Ανδρικόπουλου Ανδρέα για τη χρήση μουσικής χωρίς την απαραίτητη άδεια».

13Ο ΘΕΜΑ : (12ο Η.Δ.)
____ ___ _ ___
_______
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κοπή μιας (1) ελιάς επί του πεζοδρομίου στην οδό Πόντου 34,
που εμποδίζει την είσοδο-έξοδο αυτοκινήτων σε νεόδμητο χώρο στάθμευσης.

Αρ. αποφ. 23/2016
Ο

ο

14 ΘΕΜΑ : (13 Η.Δ.)
____ ___ _ ___
_______
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο.

Αρ. αποφ. 24/2016
Κορυδαλλός 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
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