ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 10 ης /29.08.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρέη Γραμματέα έκανε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Καλαμάρη.
Αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Διάκος, Γ. Γκόγκος, Μ. Καλαμάρη.
Προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Πάχος, Λ. Μάνου.

1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση, ενημέρωση σχετικά με τον ιό του Νείλου που μεταφέρεται
μέσω των κουνουπιών στους ανθρώπους».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
3ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
του Δήμου, οικονομικού έτους 2018».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.

1Ο ΘΕΜΑ : (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ)

__ ___

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ενημέρωση για τον ιό του Νείλου που μεταφέρεται μέσω των
κουνουπιών στους ανθρώπους

Αρ. αποφ. 180/2018
Ο

ο

2 ΘΕΜΑ : (2 ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ _ ____
_____
__
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αποφασίστηκε η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους
2018.

Αρ. αποφ. 181/2018
Ο

ο

3 ΘΕΜΑ : (3 ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ _ ____
_____
__
ης
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η αποφασίστηκε η ψήφιση της 7 Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΥΠΕΡ:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Σιόντορος ως προς τις μισθοδοσίες & ασφαλιστικά για τους
εργαζόμενους αλλά ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ως προς την υπόλοιπη Αναμόρφωση.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΛΕΥΚΟ:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Δημόπουλος.

Αρ. αποφ. 182/2018
Ο

ο

4 ΘΕΜΑ : (1 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η έγκριση της αριθμ.: 81/2018 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού
Δήμου Κορυδαλλού» που αφορά στη: «Λήψη απόφασης για την υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης
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Εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών, έτους 2018, για το Α΄ τρίμηνο.

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

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΚΑΤΑ:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Σιόντορος.

Αρ. αποφ. 183/2018
Ο

ο

5 ΘΕΜΑ : (2 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ου
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση του 2 Τακτοποιητικού Ανακεφαλεωτικού Πίνακα
Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων
σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού.

Αρ. αποφ. 184/2018
Ο

ο

6 ΘΕΜΑ : (3 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια».

Αρ. αποφ. 185/2018
Ο

ο

7 ΘΕΜΑ : (4 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)».

Αρ. αποφ. 186/2018
ο

Προτάσσεται & συζητείται το 9 Η.Δ. ΘΕΜΑ.
8Ο ΘΕΜΑ : (9ο Η.Δ.)

___ _

_____

_______

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας
προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων ανταποδοτικού χαρακτήρα καθώς και
για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού για την εύρυθμη
λειτουργία της επιμόρφωσης δημοτών στο πλαίσιο του Δημοτικού Κέντρου Επιμόρφωσης
δημοτών στο πλαίσιο του Δημοτικού Κέντρου Επιμόρφωσης (ΔΗ.Κ.ΕΠΙ).

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΚΑΤΑ:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Σιόντορος λέγοντας πως: «………το θέμα μπαίνει στα πλαίσια
του κέρδους κάθε επιχείρησης και όχι για την ουσιαστική επιμόρφωση των ενηλίκων».

Αρ. αποφ. 187/2018
Ο

ο

9 ΘΕΜΑ : (5 Η.Δ.)

____ __ __ _

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση της μελέτης του έργου: «Επείγουσες επισκευές
οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2018)», συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 25.000,00€ .

Αρ. αποφ. 188/2018
ο

Αποσύρεται το 6 ΘΕΜΑ Η.Δ.
Λόγω εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018.
«Λήψη απόφασης για την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης και του τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2018)»
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€».
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10Ο ΘΕΜΑ : (7ο Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ακύρωση της αριθμ.: 63/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφ. 189/2018
Ο

ο

11 ΘΕΜΑ : (8 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο:
«Επέκταση –αναβάθμιση υποδομών, στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
Κορυδαλλού», προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), στο πλαίσιο της πρόσκλησης
ΑΤΤ068
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Αττική
2014-2020»,
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)

Αρ. αποφ. 190/2018
Ο

ο

12 ΘΕΜΑ : (10 Η.Δ.)

__

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ίδρυση παραρτήματος του 17
έτος 2018-2019.

__ __ __
ου

_______

Νηπιαγωγείου, για το σχολικό

Αρ. αποφ. 191/2018
Ο

ο

13 ΘΕΜΑ : (11 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την
επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Γ΄ κατανομή του 2018, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό
ύψους εκατόν δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (113.820,00€) και την κατανομή του
στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».

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

Αρ. αποφ. 192/2018
Ο

ο

14 ΘΕΜΑ : (12 Η.Δ.)

_ _ _ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η συμμετοχή δημοτικής αντιπροσωπείας στις εργασίες
για το έργο: «Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (EU
city digital strategies for Immigrants integration – EUCIDIN)» στη πόλη Vasto της Ιταλίας.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΚΑΤΑ:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Σιόντορος.

Αρ. αποφ. 193/2018
Ο

ο

15 ΘΕΜΑ : (13 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε ο καθορισμός αποζημιώσεων Προέδρων, Αντιπροέδρων
και μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΚΑΤΑ:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Σιόντορος, λέγοντας πως: «…….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ως προς
τους αιρετούς & ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς τα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών
Προσώπων Ο.Τ.Α.».

Αρ. αποφ. 194/2018
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16Ο ΘΕΜΑ : (14ο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την μεταφορά
αναπήρου.

Αρ. αποφ. 195/2018
Κορυδαλλός 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
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