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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟΤ ΑΠΟΦΑΔΧΝ  

ΣΗ 05
ες

/02.04.2021 ΤΝΔΓΡΙΑΗ  

-ΜΔΧ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ- ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 

Χρέη Γραμματέα έκανε ο Δημοτικός Σύμβοσλος κος Φίλιππος Θεοφιλίδης. 

 

Προζήιζαλ οη Γεκοηηθοί ύκβοσιοη θ.θ.: Ιφάλλα Καιοκπράηζοσ, Ιφάλλες 

Πάτος, ηέθαλος Βαγελάς, Γεκήηρηος Παπαδογεφργής, Υαράιακπος_____ 

Σζηραθίδες.  

ΦΗΦΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΡΑΥΙΑ 

(Φήθηζκα από ηε «Λαχθή σζπείρφζε»  κε ηο οποίο ζσληάζζεηαη θαη ο 

«Αλσπόηαθηος Κορσδαιιός» 

Φήθηζκα από ηο «Μαδί γηα ηολ Κορσδαιιό» 

Φήθηζκα από ηοσς «Ποιίηες γηα ηολ Κορσδαιιό»). 

 

Προηάζζεηαη ηο 8
ο
 Η.Γ. ζέκα:  

«Λήψη απόυασης για την:  α) έγθξηζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε 

Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ Ο.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ , β) ζχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ 

Οξγαληζκνχ Ο.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ γ) έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ δ) έγθξηζε ηεο εηζθνξάο πνζνχ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ  

(200.000,00 €)  γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ Ο.Σ.Α. Γήκνπ Κνξπδαιινχ  θαη ε) παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζην 

Γήκαξρν θν Νηθφιαν Υνπξζαιά φπσο εμνπζηνδνηήζεη ζπκβνιαηνγξάθν θαη δηθεγφξν θαη 

ππνγξάςεη θάζε απαηηνχκελν έγγξαθν γηα ηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ 

ζχζηαζε ηνπ σο άλσ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ (ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, θαηαρψξεζε ζην 

Γ.Δ.Μ.Ζ., έθδνζε Α.Φ.Μ. θ.ι.π.)». 

 

 1
ο
 ΘΔΜΑ: (8

ο
 Η.Γ)._______________________________________________________ 

 ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ απουασίστηκε ε: α) έγθξηζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο 

βησζηκφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ Ο.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ , β) 

ζχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ Ο.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ γ) έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ δ) έγθξηζε ηεο εηζθνξάο πνζνχ δηαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ επξψ  (200.000,00 €)  γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ ζην Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ Ο.Σ.Α. Γήκνπ Κνξπδαιινχ  θαη ε) παξνρή 

εμνπζηνδφηεζεο ζην Γήκαξρν θν Νηθφιαν Υνπξζαιά φπσο εμνπζηνδνηήζεη ζπκβνιαηνγξάθν θαη 

δηθεγφξν θαη ππνγξάςεη θάζε απαηηνχκελν έγγξαθν γηα ηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ σο άλσ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ (ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, 

θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.Μ.Ζ., έθδνζε Α.Φ.Μ. θ.ι.π.)». 

  

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ: 

 Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Γξεγφξεο Γνπξδνκηράιεο, Μαξία Καιακάξε, ιέγνληαο κεηαμχ 
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άιισλ πσο: «……. Δίλαη θηιειεχζεξν εξγαιείν, κε κεησκέλε ζπκκεηνρή ηεο Αληηπνιίηεπζεο». 

 ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΛΔΤΚΟ: 

 Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θνο ππξίδσλ Αγηψηαηνο. 

 

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ: 

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Αλδξέαο Αλαζηαζφπνπινο, Αλαζηάζηνο Εεξβφο, Παχινο 

ηφληνξνο, Νηθφιανο Καιηαθάηζνο, ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ πσο: «….. αθνινπζείηαη ζηαζεξή 

πνιηηηθή πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ,  πνπ κεηαηξέπεη  ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε Σνπηθή Γηνίθεζε 

….. δελ έρνπκε κφλν κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ, αιιά θαη ζηξαηεγηθή λενθηιειεχζεξε». 

 

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ: 

 Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Νηθφιανο Καηζνχιεο, Λάδαξνο Αιεμαλδξίδεο, Καιιηφπε 

Μαπξνεηδάθνπ, ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ πσο: «….. ηζνπεδψλεηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  …..έλαο (1) κφλν εθπξφζσπνο ηεο αληηπνιίηεπζεο».    

 

  ηε ιήυε παρούζας απόθαζες υήθηζε ΚΑΣΑ:  

 Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θνο Ησάλλεο Πεξζίδεο, ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ πσο: «…..ηα 

πξνβιήκαηα ηεο πφιεο ζα ηα δηαρεηξίδεηαη ν Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο;  Αλ πξνζβιέπνπκε ζε 

κηα αζθαιή θαη βηψζηκε πφιε κφλν ν Γήκνο κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί, φρη ν Αλαπηπμηαθφο 

Οξγαληζκφο……. Εεκηέο ζα βγάιεη ν Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο. Δίλαη επηθίλδπλν εγρείξεκα».     

                                                                                                       Αρ. αποθ. 33/2021 
  

 

2
ο
 ΘΔΜΑ: (1

ο
 Η.Γ).________________________________________________________ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ  απνθαζίζηεθε ε 3
ε
 Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο, έηνπο 

2021. 

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ: 

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Αλδξέαο Αλαζηαζφπνπινο, Αλαζηάζηνο Εεξβφο, Παχινο 

ηφληνξνο, Νηθφιανο Καιηαθάηζνο ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ πσο: «……φπσο έρνπκε 

ΚΑΣΑΦΖΦΗΔΗ  θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ»,  ελψ Φήθηζαλ ΤΠΔΡ σο πξνο ηα 

πιέγκαηα ζπγθξάηεζεο, φηη αθνξά ζηα 115 ζηξέκκαηα θαη ζην  8
ν
 Γπκλάζην.  

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ: 

 Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Νηθφιανο Καηζνχιεο, Λάδαξνο Αιεμαλδξίδεο, Καιιηφπε 

Μαπξνεηδάθνπ, ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ πσο: «…….  φπσο  έρνπκε ΚΑΣΑΦΖΦΗΔΗ θαη ην 

Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ».   

  ηε ιήυε παρούζας απόθαζες υήθηζε ΚΑΣΑ:  

 Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θνο Ησάλλεο Πεξζίδεο.  

                                                                                                       Αρ. αποθ. 34/2021 
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Ο
 ΘΔΜΑ : (2

ο
 Η.Γ.)                         _                _____                              ______________                  

ΟΜΟΦΧΝΑ απνθαζίζηεθε ε ςήθηζε ηεο 3
εο

 Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Κνξπδαιινχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 
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ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ: 

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Αλδξέαο Αλαζηαζφπνπινο, Αλαζηάζηνο Εεξβφο, Παχινο 

ηφληνξνο ιέγνληαο πσο: «ΚΑΣΑΦΖΦΗΕΟΤΜΔ φπσο έρνπκε ΚΑΣΑΦΖΦΗΔΗ θαη ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ».   

 

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ: 

 Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Νηθφιανο Καηζνχιεο, Λάδαξνο Αιεμαλδξίδεο, Καιιηφπε 

Μαπξνεηδάθνπ, «ΚΑΣΑΦΖΦΗΕΟΤΜΔ φπσο έρνπκε ΚΑΣΑΦΖΦΗΔΗ θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ», αιιά ΤΠΔΡ σο πξνο ηηο κηζζνδνζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπο.   

 ηε ιήυε παρούζας απόθαζες υήθηζε ΚΑΣΑ:  

 Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θνο Ησάλλεο Πεξζίδεο. «ΚΑΣΑΦΖΦΗΕΟΤΜΔ φπσο έρνπκε 

ΚΑΣΑΦΖΦΗΔΗ θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ».    

                                                                                                       Αρ. αποθ. 35/2021 
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Ο
 ΘΔΜΑ : (3

ο
 Η.Γ.)                      _  _                _____                              ___ _________                  

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ: «ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ 2020-2024, γηα ζπδήηεζε, 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

β΄ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010». 
  

 ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ : 

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.:  Αλδξέαο Αλαζηαζφπνπινο, Αλαζηάζηνο Εεξβφο,  Παχινο 

ηφληνξνο, Νηθφιανο Καιηαθάηζνο. ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ πσο: «…Δίκαζηε θάζεηα αληίζεηνη  

θαη δελ αλερφκαζηε έλαλ Γήκν λα ιεηηνπξγεί σο επηρείξεζε θαη αληαπνδνηηθά.»   

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ : 

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Νηθφιανο Καηζνχιεο,  Λάδαξνο Αιεμαλδξίδεο,  Καιιηφπε 

Μαπξνεηδάθνπ, ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ πσο: «…. Να βάδεηε μεθάζαξνπο ζηφρνπο» θαη ζε άιιν 

ζεκείν «… Γελ έρεηε εληξπθίζεη ζην ρακειφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο ηνπ Κνξπδαιινχ, ηελ 

ππνγελλεηηθφηεηα…, ηε κε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ».  

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζε ΚΑΣΑ :  

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θνο Ησάλλεο Πεξζίδεο, ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ πσο: «…..θηλείηαη ζην 

πιαίζην ηεο θεληξηθήο θαηεχζπλζεο». 

                                                                                                      Αρ. αποθ. 36/2021 
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Ο
 ΘΔΜΑ : (4

ο
 Η.Γ.)                               ___  _                _____                              _______                  

  πγθξνηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο: «Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ 

(Κ.Δ.Γ.ΚΟ)» βάζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Ν.3463/2006. 

Απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο πξνηείλνληαη νη θ.θ.: Κπξηάθνο Σδέξπνο, Υαξάιακπνο Σζηξαθίδεο, 

Ησάλλα Καινκπξάηζνπ,  Νηθφιανο Κνπινπκπαξίηζεο, Δπαγγειία Φαξνγηάλλε, σο ηαθηηθά κέιε 

θαη νη θ.θ.: Απφζηνινο Μαλνχζνο, Νεθηάξηνο Σζίξκπαο, Γεψξγηνο Γθφγθνο, Πέηξνο Βηδάιεο, 

Βαζίιεηνο Πηζθηηδήο σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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Απφ ηνλ χιινγν Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ πξνηείλεηαη ε θα Λεκνληά Γηακαληάθε 

σο ηαθηηθφ κέινο θαη ε θα Παλαγηψηα Σζεπαπαδάθε σο αλαπιεξσκαηηθφ.   

Απφ  «Πνιίηεο γηα ηνλ Κνξπδαιιφ» πξνηείλνληαη νη: 

Δηξήλε Μεηαμά σο ηαθηηθφ κέινο   θαη  Άλλα Αζαλαζάθε σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Απφ  «Λατθή πζπείξσζε» πξνηείλνληαη νη:Αλδξέαο Αλαζηαζφπνπινο σο ηαθηηθφ κέινο  θαη  

Παχινο ηφληνξνο σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Απφ  «Μαδί γηα ηνλ Κνξπδαιιφ» πξνηείλνληαη νη: Άλλα Σζαβαιή σο ηαθηηθφ κέινο  θαη  

Αιέμεο σηεξφπνπινο  σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΟ. νξίδεηαη ν θνο Κπξηάθνο Σδέξπνο, 

Γεκνηηθφο χκβνπινο. 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΟ.  ν θνο Νηθφιανο Κνπινπκπαξίηζεο. 

Λατθφ Μέινο. 

____________________________________                           Αρ. αποθ.  37/2021__       

6
Ο
 ΘΔΜΑ : (5

ο
  Η.Γ.)                               ___ _              _____                              ________               

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ  απνθαζίζζεθε ε έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ  ηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ.  

 

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζε ΚΑΣΑ :  

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Αλδξέαο  Αλαζηαζφπνπινο, Παχινο ηφληνξνο, Αλαζηάζηνο 

Εεξβφο, Νηθφιανο Καιηαθάηζνο. 

 ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζε ΚΑΣΑ :  

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θνο Ησάλλεο Πεξζίδεο, αλαθεξφκελνο ζην άξζξν 7 ηνπ  ελ ιφγσ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ, ελψ ςεθίδεη ΤΠΔΡ φζνλ αθνξά ζηνλ ππφινηπν ΚΑΝΟΝΗΜΟ.  

 

    

  _______________________________________________________Αρ. απόθ. 38/2021____ 
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Ο
  ΘΔΜΑ : (6

ο
  Η.Γ.)                                   ___  _             _________________________                                             

ΟΜΟΦΧΝΑ  απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 262/2019 Α.Γ.. σο πξνο ηελ απνδνρή 

ηεο παξάηαζεο θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Κνξπδαιινχ θνπ Υνπξζαιά Νηθνιάνπ γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΡΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 2018» ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηεο ζχζηαζεο ηνπ εηδηθνχ 

δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ. 

 

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζε ΠΑΡΧΝ :  

Ο Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Αλδξέαο  Αλαζηαζφπνπινο, Παχινο ηφληνξνο, Αλαζηάζηνο 

Εεξβφο, Νηθφιανο Καιηαθάηζνο. 

 ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζε ΛΔΤΚΟ :  

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Νηθφιανο Καηζνχιεο, Λάδαξνο Αιεμαλδξίδεο, Καιιηφπε 

Μαπξνεηδάθνπ. 
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________________________  ______________________   _Αρ.αποθ. 39/2021 

8
Ο
 ΘΔΜΑ : (7

ο
 Η.Γ.)                               ___  _              _____                              ________ 

ΟΜΟΦΧΝΑ  απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 263/2019 Α.Γ.. σο πξνο ηελ απνδνρή 

ηεο παξάηαζεο θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Κνξπδαιινχ θνπ Υνπξζαιά Νηθνιάνπ γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΣΗΚΖ ΒΗΧΗΜΖ 

ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΒΑΚ» ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηεο ζχζηαζεο ηνπ εηδηθνχ δεζκεπκέλνπ 

ινγαξηαζκνχ. 

 

 ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΠΑΡΧΝ :  

Ο Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Αλδξέαο  Αλαζηαζφπνπινο, Παχινο ηφληνξνο, Αλαζηάζηνο 

Εεξβφο, Νηθφιανο Καιηαθάηζνο. 

 ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΛΔΤΚΟ :  

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Νηθφιανο Καηζνχιεο, Λάδαξνο Αιεμαλδξίδεο, Καιιηφπε 

Μαπξνεηδάθνπ.  

                                                                                                    Αρ. αποθ. 40/2020___ 

                                                                       

9Ο
 ΘΔΜΑ : (9

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                     ___  _                  

ΟΜΟΦΧΝΑ  απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 

«Αλαθαηαζθεπή νδψλ κε αληηνιηζζεξά νδνζηξψκαηα (έηνπο 2019)».  

 

            

                                                                                                         Αρ. αποθ. 41/2021 

10Ο
 ΘΔΜΑ : (10

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       _                 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ  απνθαζίζηεθε ε κε δεκνπξαζία κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηελ ζηέγαζε 

ηεο «Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Κνξπδαιινχ (Κ.Δ.Γ.ΚΟ)» θαη ηνπ «Κέληξνπ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.)» ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ θαη έγθξηζε δεκνζίεπζεο πεξηιεπηηθήο 

δηαθήξπμεο ζε δχν (2) εθεκεξίδεο. 

  

   

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ :  

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Νηθφιανο Καηζνχιεο, Λάδαξνο Αιεμαλδξίδεο, Καιιηφπε 

Μαπξνεηδάθνπ., φζνλ αθνξά ζηε Κ.Δ.Γ.ΚΟ. ελψ ςήθηζαλ ΤΠΔΡ  φζνλ αθνξά ζην Κ.Γ.Β.Μ. 

          

                                                                                                           Αρ. αποθ. 42/2021 

11Ο
 ΘΔΜΑ : (11

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       __                  

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ απνθαζίζηεθε ε εθκίζζσζε κε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία δεκνηηθνχ 

αλαςπθηεξίνπ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Πιαηαηψλ θαη Πεινπνλλήζνπ, πιεζίνλ ηνπ αλνηθηνχ 

ζεάηξνπ «Θαλάζεο Βέγγνο». 
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ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ :  

Ο Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Αλδξέαο  Αλαζηαζφπνπινο, Παχινο ηφληνξνο, Αλαζηάζηνο 

Εεξβφο, Νηθφιανο Καιηαθάηζνο , επηζεκαίλνληαο κεηαμχ άιισλ: «….ε Γεκνηηθή Πεξηνπζία 

αλήθεη ζηνπο δεκφηεο ηνπ Κνξπδαιινχ». 

  

                                                                                                          Αρ. αποθ. 43/2021 

12Ο
 ΘΔΜΑ : (12

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       _                  

ΟΜΟΦΧΝΑ απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 5
νπ

 

Γπκλαζίνπ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ. 

                                                                                                      

_________________________________________________Αρ. αποθ.  44/2021 

13Ο
 ΘΔΜΑ : (13

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       _                  

ΟΜΟΦΧΝΑ απνθαζίζηεθε ε ιχζε ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ 83 ζηνλ Κνξπδαιιφ.  

 

                                                                                                     

_________________________________________________  Αρ. αποθ. 45/2021 

  14Ο
 ΘΔΜΑ : (14

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       _                  

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ απνθαζίζηεθε ε Α΄ Καηαλνκή Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ ρνιείσλ, 

έηνπο 2021, πνζνχ 119.850,00€ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Κνξπδαιινχ. 

 

ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΠΑΡΧΝ :  

Ο Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Αλδξέαο  Αλαζηαζφπνπινο, Παχινο ηφληνξνο, Αλαζηάζηνο 

Εεξβφο, Νηθφιανο Καιηαθάηζνο , ιέγνληαο πσο « …ε Πξσηνβάζκηα  ρξεηάδεηαη γελλαία 

ελίζρπζε». 

 ηε ιήυε ηες παρούζας απόθαζες υήθηζαλ ΚΑΣΑ :  

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ.: Νηθφιανο Καηζνχιεο, Λάδαξνο Αιεμαλδξίδεο, Καιιηφπε 

Μαπξνεηδάθνπ., επηθαινχκελνη πσο ηα ζηνηρεία δελ είλαη μεθάζαξα γηα ηελ άληζε θαηαλνκή ζηηο 

ζρνιηθέο επηηξνπέο. 

                                                                                                             

_________________________________________________  Αρ. αποθ. 46/2021 

15Ο
 ΘΔΜΑ : (15

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       _                  

ΟΜΟΦΧΝΑ  απνθαζίζηεθε ν θαηαινγηζκφο ζε πξψελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο γηα 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο απνδνρέο (αξηζκ. πξση.: 5019/26.03.2021, Γακειάθε Γαξπθάιισ). 

                                                                                                      

_________________________________________________  Αρ. αποθ. 47/2021 
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16Ο
 ΘΔΜΑ : (16

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       _                  

ΟΜΟΦΧΝΑ  απνθαζίζηεθε ν θαηαινγηζκφο ζε πξψελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο γηα 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο απνδνρέο (αξηζκ.πξση.:4956/26.03.2021, Κσλζηαληίλν 

Γαζπαξηλάην)    

_________________________________________________  Αρ. αποθ.  48/2021 

17Ο
 ΘΔΜΑ : (17

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       _                  

ΟΜΟΦΧΝΑ απνθαζίζηεθε ην ζρέδην ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε ηελ «Αλψλπκε 

Δηαηξεία Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο Διαζηηθψλ Δcoelastika» γηα ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

κεηαρεηξηζκέλσλ αλεμέιεγθηα απνξξηπηφκελσλ ειαζηηθψλ.                                                                                                       

_________________________________________________  Αρ. αποθ.  49/2021 

18Ο
 ΘΔΜΑ : (18

ο
 Η.Γ.)                              ___  _              _____                                       _                  

ΟΜΟΦΧΝΑ  απνθαζίζηεθε  ε έγθξηζε ελεξγνπνίεζεο πιαηθφξκαο απαιιαγήο Γεκνηηθψλ 

Σειψλ θαη κείσζεο ηέινπο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.                                                                                                     

_________________________________________________  Αρ. αποθ.  50/2021 

  

 
                                                                                        

                                                     Κορσδαλλός  05 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021 
 

                 Η ΠΡΟΔΓΡΟ   
                         ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

                                                                                 
 
                                                                                              ΜΔΡΟΠΗ  

                                                               ΚΑΣΑΝΟΤ - ΚΟΤΣΟΓΟΝΣΗ    

 


