ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 17 ης /10.12.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρέη Γραμματέα έκανε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Καλαμάρη.
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με
την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Δ΄ κατανομή του 2018, Λειτουργικές Δαπάνες) με
ποσό ύψους εκατό δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (113.820,00€) και την κατανομή
του στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Κορυδαλλού».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την επέκταση – ανανέωση για ένα (1) έτος της υπ’
αριθμ. πρωτ.: 41745/19-12-2017 σύμβασης: «Περισυλλογή αποθήκευσης και εκποίησης
Ο.Τ.Κ.Ζ. Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
3ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό
αυτοκίνητο».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.

1Ο ΘΕΜΑ : (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ)
_
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση
των Σχολικών Επιτροπών (Δ΄ κατανομή του 2018, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους εκατό
δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (113.820,00€) και την κατανομή του στις Σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».

Αρ. αποφ. 284/2018
Ο

ο

2 ΘΕΜΑ : (2 ΕΚΤΑΚΤΟ)
_
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η επέκταση – ανανέωση για ένα (1) έτος της υπ’ αριθμ. πρωτ.:
41745/19-12-2017 σύμβασης: «Περισυλλογή αποθήκευσης και εκποίησης Ο.Τ.Κ.Ζ. Οχημάτων
Τέλους Κύκλου Ζωής».

Αρ. αποφ. 285/2018
Ο

ο

3 ΘΕΜΑ : (3 ΕΚΤΑΚΤΟ)
___ _
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο».

Αρ. αποφ. 286/2018
Αποχωρούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Δημόπουλος, Φ. Θεοφιλίδης, Ι. Διάκος.

1

Προτάσσεται & συζητείται το 14ο ΘΕΜΑ Η.Δ.
4Ο ΘΕΜΑ : (14ο Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κοπή ελιάς που βρίσκεται στην συμβολή οδών Αιγάλεω 69 &
Ύδρας για την απομάκρυνση ελαιόδεντρου.

Αρ. αποφ. 287/2018
Ο

ο

5 ΘΕΜΑ : (1 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση της τεχνικής μελέτης: «Γενικές παρεμβάσεις για την
εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

Αρ. αποφ. 288/2018
Ο

ο

6 ΘΕΜΑ : (2 Η.Δ.)
___ _
_____
_______
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η καταρχήν έγκριση της τεχνικής μελέτης: «Ανάπλαση των
καθέτων οδών από Καυκάσου έως & Γ. Γεννηματά, μεταξύ Δημητρακοπούλου & Ταξιαρχών,
στο Δήμο Κορυδαλλού».

Αρ. αποφ. 289/2018
Ο

ο

7 ΘΕΜΑ : (3 Η.Δ.)

___ _

_____

_______

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ανάκληση της αριθμ.: 339/2013 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας
για έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (ΣΠΕ) της εργασίας: «Καθαρισμός &
συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων έτους 2012».

Αρ. αποφ. 290/2018
Ο

ο

8 ΘΕΜΑ : (4 Η.Δ.)

___ __ __ _

_______

____

ου

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε
έγκριση του 1
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτιώσεις & επισκευές στα κτίρια των ΕΔΑΠΕ».

Αρ. αποφ. 291/2018
Ο

ο

9 ΘΕΜΑ : (5 Η.Δ.)

____ __ ___

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διαμόρφωση μικρής ράμπας πεζοδρομίου για το ακίνητο επί των
οδών Δερβενακίων 57 & Παπαναστασίου 1.
Με την επισήμανση: Τα έξοδα της μικρής ράμπας να πληρωθούν από τον ιδιοκτήτη του
συνεργείου αυτοκινήτων.

Αρ. αποφ. 292/2018
Ο

ο

10 ΘΕΜΑ : (6 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διαμόρφωση μικρής ράμπας επί της οδού Σουρή αριθμ.: 5.
Με την επισήμανση: Τα έξοδα της μικρής ράμπας να πληρωθούν από τον ιδιοκτήτη του
πλυντηρίου αυτοκινήτων.

Αρ. αποφ. 293/2018
Ο

ο

11 ΘΕΜΑ : (7 Η.Δ.)

__

__ __ __

_______

ου

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εργασίες αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα και τάπητα στίβου,
σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού».

Αρ. αποφ. 294/2018

2

12Ο ΘΕΜΑ : (8ο Η.Δ.)

____ __ __

___ ____

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά κτίρια».

Αρ. αποφ. 295/2018
Ο

ο

13 ΘΕΜΑ : (9 Η.Δ.)

_ _ _ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε
όλες τις περιοχές του Δήμου Σ23».

Αρ. αποφ. 296/2018
Ο

ο

14 ΘΕΜΑ : (10 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών
για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, έτους 2019.
Για την Επιτροπή ορίζονται ως τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Λώνας, Π.
Γερακάρης με αναπληρωτές τους κ.κ.: Ανδρ. Καπιτσίνο, Ηλ. Κομίδη αντίστοιχα.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος ως προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους & ΥΠΕΡ ως προς τους υπαλλήλους.

Αρ. αποφ. 297/2018
Ο

ο

15 ΘΕΜΑ : (11 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών της
Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81,
όπως θα συγκροτηθεί στη συνέχεια με απόφαση Δημάρχου για το έτος 2019.
Για την Επιτροπή ορίζονται ως τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. Χριστοφορίδης,
Μ. Διακάτου με αναπληρωτές τους κ.κ.: Ανδρ. Καπιτσίνο, Μ. Λώνα αντίστοιχα.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ. Παπουτσιδάκη, Π. Σιόντορος ως προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους & ΥΠΕΡ ως προς τους υπαλλήλους.

Αρ. αποφ. 298/2018
Ο

ο

16 ΘΕΜΑ : (12 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε ο καθορισμός χρόνου & τιμήματος παραχώρησης δικαιώματος
εκμετάλλευσης ΤΡΙΩΝ (3) περιπτέρων στο Δήμο Κορυδαλλού.
Με την πρόταση: Το τίμημα για το περίπτερο που βρίσκεται επί των οδών Αθηνάς &
Αβέρωφ 22 να διαμορφωθεί στα 600€.

Αρ. αποφ. 299/2018
Ο

ο

17 ΘΕΜΑ : (13α Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διαγραφή
χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς
καταλόγους βάσει της παρ. 1δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

Αρ. αποφ. 300/2018
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17Ο ΘΕΜΑ : (13βο Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διαγραφή προσαυξήσεων.

Αρ. αποφ. 301/2018
Ο

ο

18 ΘΕΜΑ : (15 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση του έργου ψηφιακής μετατροπής έντυπου υλικού &
πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας.

Αρ. αποφ. 302/2018
Ο

ο

19 ΘΕΜΑ : (16 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης & ψήφιση σχετικής πίστωσης για δαπάνες
Χριστουγεννιάτικων ψυχαγωγικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αρ. αποφ. 303/2018
Ο

ο

20 ΘΕΜΑ : (17 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του «Συλλόγου Εργαζομένων
Δήμου Κορυδαλλού» για το έτος 2018.

Αρ. αποφ. 304/2018
Ο

ο

21 ΘΕΜΑ : (18 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκαν η οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, μπροστά από το 7ο
Γυμνάσιο επί της οδού Χειμάρας.

Αρ. αποφ. 305/2018
Ο

ο

22 ΘΕΜΑ : (19 Η.Δ.)

____ __ __

_______

____

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό αυτοκίνητο.

Αρ. αποφ. 306/2018
Κορυδαλλός 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
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