ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 18 ης /21.12.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρέη Γραμματέα έκανε o Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λώνας.
Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ. Θεοφιλίδης.
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για: α) την προσχώρηση του Δήμου Κορυδαλλού
στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο
πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» έτους 2018, β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού για την υπογραφή της
σύμβασης & γ) τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και
μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και την χορήγηση σ’ αυτό
ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις συμφωνημένες από τη σύμβαση
ενέργειες».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ. Θεοφιλίδης.
1Ο ΘΕΜΑ : (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ)
_
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε: α) Η προσχώρηση του Δήμου Κορυδαλλού στους όρους και
συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
έτους 2018, β) Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού για την υπογραφή της σύμβασης &
γ) Ο ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του
προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και την χορήγηση σ’ αυτό ανέκκλητης εντολής
και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις συμφωνημένες από τη σύμβαση ενέργειες».

Αρ. αποφ. 307/2018
Ο

ο

2 ΘΕΜΑ : (1 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2018.

Αρ. αποφ. 308/2018
Ο

ο

3 ΘΕΜΑ : (2 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ου
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)».

Αρ. αποφ. 309/2018

1

4Ο ΘΕΜΑ : (3ο Η.Δ.)

___ _

_____

_______

ης

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση 2 παράτασης ή μη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)».

Αρ. αποφ. 310/2018
Κορυδαλλός 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

2

