ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 3 ης /14.03.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρέη Γραμματέα έκανε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Καλαμάρη
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη υλοποίησης της κυκλοφοριακής
μελέτης η οποία είχε εγκριθεί με τις υπ΄ αριθμ. 13/2012, 162/2012, 187/2012 αποφάσεις του
Δ.Σ.».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων,
για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
ανταποδοτικού χαρακτήρα, μετά την έγκριση πρόσληψής του από το Υπ. Εσωτερικών».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Π. Μακρυγιάννης, Ν. Χουρσαλάς.
1Ο ΘΕΜΑ : (1ο Η.Δ.)
___ __
____
___
_____
____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση των όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Κορυδαλλού και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», συνολικής δαπάνης 8.389.840,00€.

Αρ. αποφ. 45/2018
Ο

ο

2 ΘΕΜΑ : (2 Η.Δ.)
___ _
____
_______
_
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε ο ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον
αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους σε κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Κορυδαλλού και
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκτέλεση του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», συνολικής δαπάνης 8.389.840,00€.
Ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Λώνας ως τακτικό μέλος & ο Γ. Βιδάλης ως
αναπληρωματικό μέλος.

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

Αρ. αποφ. 46/2018
Ο

ο

3 ΘΕΜΑ : (3 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
_
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης, Γ. Δημόπουλος, Φ.
1

Θεοφιλίδης.

Αρ. αποφ. 47/2018
Ο

ο

4 ΘΕΜΑ : (4 Η.Δ.)

____ __ __ _

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της 2
Δήμου οικονομικού έτους 2018.

ης

_______

____

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης, Γ. Δημόπουλος, Φ.
Θεοφιλίδης ενώ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΝ τους Κ.Α. της Αναμόρφωσης που αφορούν σε εργαζόμενους.

Αρ. αποφ. 48/2018
ο

5 Η.Δ.

____ __ __ _

_______

____

Συζήτηση για την Παιδεία.
Αποχωρούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Μελάς, Γ. Γκόγκος, Αλ. Θανόπουλος.
5Ο ΘΕΜΑ : (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ)

__ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η μη υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης η οποία
είχε εγκριθεί με τις υπ΄ αριθμ. 13/2012, 162/2012, 187/2012 αποφάσεις του Δ.Σ.

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

Αρ. αποφ. 49/2018
Αποχωρούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Δημόπουλος, Φ. Θεοφιλίδης.
6Ο ΘΕΜΑ : (2ο ΕΚΤΑΚΤΟ)

____ __ ___

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε ο καθορισμός αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων, για την πρόσληψη
προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού
χαρακτήρα, μετά την έγκριση πρόσληψής του από το Υπ. Εσωτερικών.

Αρ. αποφ. 50/2018
Αποχωρεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Διάκος.

7Ο ΘΕΜΑ : (6ο Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Κων/νος Σπέης λέγοντας χαρακτηριστικά πως:
«Δεν έχουμε την θετική γνώμη των φορέων».

Αρ. αποφ. 51/2018
2

Αποχωρεί η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αικ. Κυλάκου.
8Ο ΘΕΜΑ : (7ο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση
των Σχολικών Επιτροπών (Α΄ κατανομή του 2018, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους
113.820,00€ και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.

Αρ. αποφ. 52/2018
9Ο ΘΕΜΑ : (8ο Η.Δ.)

__

__ __ __

_______

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2017.

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

Αρ. αποφ. 53/2018
Ο

ο

10 ΘΕΜΑ : (9 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αναπλήρωση διοριστέων βάσει της αριθμ.: 1/592Μ/2007
προκήρυξης του Δήμου μας, για την πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά
προτεραιότητας, οι θέσεις των οποίων δεν καλύφθηκαν από τους αρχικούς πίνακες διοριστέων
που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1003/Γ΄/2009 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 81
του Ν. 4483/2017 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 134 του Ν. 4504/2017.

Αρ. αποφ. 54/2018
Ο

ο

11 ΘΕΜΑ : (10 Η.Δ.)

___ _ __ __

_______

____

ης

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση 3 παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του
έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό
δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου – Σ22».

Αρ. αποφ. 55/2018
Ο

ο

12 ΘΕΜΑ : (11 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου:
«Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα
Δήμου Κορυδαλλού».

Αρ. αποφ. 56/2018
Ο

ο

13 ΘΕΜΑ : (12 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου:
«Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδου και λοιπού εξοπλισμού στην πλατεία Παγκόσμιας
Ειρήνης (Μέμου)».

Αρ. αποφ. 57/2018
Ο

ο

14 ΘΕΜΑ : (13 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ου

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε
σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού».

Αρ. αποφ. 58/2018
3

15Ο ΘΕΜΑ : (14ο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ου

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)».

Αρ. αποφ. 59/2018
Ο

ο

16 ΘΕΜΑ : (15 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ης

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση της 1 παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του
έργου: «Ανακατασκευές ,βελτιώσεις και επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης».

Αρ. αποφ. 60/2018
17Ο ΘΕΜΑ : (16ο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 267.700,00€ (διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων
και επτακοσίων ευρώ), στην αριθ.πρωτ.5133/23-02/2018 πρόσκληση του Υπουργείου
Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων
και λοιπές δράσεις».

Αρ. αποφ. 61/2018
Ο

ο

18 ΘΕΜΑ : (17 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€ (εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες
ευρώ), στην αριθ.πρωτ.5133/23-02/2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με, στον
άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο:
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρ. αποφ. 62/2018
Ο

ο

19 ΘΕΜΑ : (18 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10)
«Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευόμενων Κοινωνικών Υποδομών Υγείας», με κωδικό
πρόσκλησης ΑΤΤ068 Α/ ΟΠΣ:2612 Έκδοση :1/0, προϋπολογισμού 100.000,00€, ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες».

Αρ. αποφ. 63/2018
Ο

ο

20 ΘΕΜΑ : (19 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ματαίωση και επανάληψη διαγωνισμού επιλογής Τραπεζικού
Οργανισμού για τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων του Δήμου Κορυδαλλού

Αρ. αποφ. 64/2018
Ο

ο

21 ΘΕΜΑ : (20 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε : α) Η έγκριση Επιχορήγησης του Συλλόγου Ποντίων Κορυδαλλού
«ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» β) Η πρόταση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης, γ) Η διάθεση
πίστωσης ποσού ύψους 2.000,00€ & δ) Η κατανομή της εν λόγω Επιχορήγησης, για το έτος
2018.

Αρ. αποφ. 65/2018
4

22Ο ΘΕΜΑ : (21ο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε: α) Η έγκριση Επιχορήγησης του Συλλόγου Κορυδαλλού –Νικαίας
–Αγ. Ιωάννη Ρέντη «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» β) Η πρόταση Έκθεσης Ανάληψης
Υποχρέωσης, γ) Η διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2.000,00€ & δ) Η κατανομή της εν λόγω
Επιχορήγησης, για το έτος 2018.

Αρ. αποφ. 66/2018
Ο

ο

23 ΘΕΜΑ : (22 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ψήφιση σχετικής πίστωσης για την αποστολή Δημοτικής
Αντιπροσωπείας στις εορταστικές εκδηλώσεις του αδελφοποιημένου Δήμου Αγίου Δομετίου.

Αρ. αποφ. 67/2018
Ο

ο

24 ΘΕΜΑ : (23 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η έγκριση συνδρομής στο περιοδικό: «Ο Δήμαρχος της
Αττικής».

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

Αρ. αποφ. 68/2018
Ο

ο

25 ΘΕΜΑ : (24 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κοπή δύο (2) δένδρων επί του πεζοδρομίου στην οδό Αιόλου 45,
διότι εμποδίζουν τις θέσεις στάθμευσης Σ1 & Σ2.

Αρ. αποφ. 69/2018
Ο

ο

26 ΘΕΜΑ : (25 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

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

Αρ. αποφ. 70/2018
Κορυδαλλός 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
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