ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 14/10/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

1ο έκτακτο θέμα:
«Επιλογή χώρου
όπου
θα
παρουσιαστεί
ο
απολογισμός
πεπραγμένων του
Δήμου Μύκης»

2ο έκτακτο θέμα:
Έγκριση 6ης
τροποποίησης
προϋπολογισμού
της Κοινωφελούς
Δημοτικής
Επιχείρησης
Μύκης.

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στην οποία θα
λάβει χώρα ο απολογισμός πεπραγμένων του Δημάρχου να γίνει στις 11
Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην Αίθουσα του
Δημοτικού Συμβούλιου Μύκης στον οικισμό Σμίνθη
220/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

221/2015

Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 64/2015 απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Μύκης με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση της 6ης τροποποίησης
(αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού έτους 2015 της Κ.Δ.Ε.Μ.» (ΑΔΑ:
ΩΤΜΚΟΡΤΑ-Ο93), με την προαναφερθείσα απόφαση να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

Αποφασίζει ομόφωνα
1ο θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
και τεχνικού
προγράμματος
οικονομικού έτους
2015. (18η
αναμόρφωση)

222/2015

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
39.274,99 (με την 17η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+ 4.094,80 ( 22.368 - 18.273 με την
παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
43.369,79

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος κοινοτικού φόρου

2ο θέμα:
Επιστροφή
αχρεωστήτως
εισπραχθέντος
κοινοτικού φόρου
ποσού 688,50€.

ποσού 688,50€ προς το Δήμο Παρανεστίου με κατάθεση του ποσού
στον αρ. λογ. GR1701711960006198030020291.
223/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

3ο θέμα: Γ’
Κατανομή
λειτουργικών
δαπανών
σχολικών μονάδων
Δ. Μύκης

224/2015

1. Κατανέμει πίστωση για λειτουργικές ανάγκες σχολείων της Γ ΄ δόσης 2015
ως εξής:
Α) στα Μειονοτικά δημοτικά σχολεία και στο Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Δ.
Μύκης 30.676,43€
Β) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης:
14.753,80 €
Γ) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης:
12.999,77 €

Αποφασίζει ομόφωνα
Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης για το οικονομικό έτος 2016 εκπονήθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και το Δήμαρχο,
λαμβάνοντας υπόψη τις πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016, τα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΑΤΑ 2015 και τις επιχορηγήσεις
από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα.

ο

4 θέμα: Έγκριση
Τεχνικού
Προγράμματος
οικ. έτους 2016.

225/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

5ο θέμα: Έγκριση
1ου ΑΠΕ «Επισκευή
συντήρηση
σχολικών κτιρίων»

Την έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων»
που κλείνει στο ποσό των 33.721,35€.
226/2015

6ο
θέμα:
Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης
του
έργου:
«Μετεγκατάσταση
μονάδας
βιολογικού
καθαρισμού τύπου
compact,
Ιαματικών Πηγών
Θερμών»

7ο θέμα: Έγκριση
1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου
Α.Π.Ε και 1ης
Συμπληρωματικής
Σύμβασης του
έργου:
«Κατασκευή
χώρου δασικής
αναψυχής
(κατασκευή
παιδικής χαράς
στον οικισμό
παιδικής χαράς
στον οικισμό
Κενταύρου)»
8ο θέμα: Έγκριση
1ου ΠΚΤΜΝΕ, και
1ου Α.Π.Ε του
έργου:
«Κατασκευή
τοίχων
αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις
σε οικισμούς Δ.Ε.
Μύκης»

Αποφασίζει ομόφωνα

227/2015

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού
του έργου: «Μετεγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού τύπου
compact, Ιαματικών Πηγών Θερμών»
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Αποφασίζει ομόφωνα
Την Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου Α.Π.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου: «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής (κατασκευή παιδικής χαράς
στον οικισμό παιδικής χαράς στον οικισμό Κενταύρου)» που κλείνει στο ποσό
των 49.349,69 Ευρώ σε ισοζύγιο με το συμβατικό προϋπολογισμό και την 1η
Συμπληρωματική Σύμβαση που κλείνει στο ποσό των 12.299,77 € σε ποσοστό
20,87 % της αρχικής σύμβασης.
228/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Μύκης» που κλείνει στο ποσό των
71.579,85 € με μείωση 6,15 € από την αρχική σύμβαση
229/2015

9ο θέμα: Χορήγηση
2ης γενικής
παράτασης της
συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
έργου:
«Αντικατάσταση
και ανύψωση
κεντρικού
συλλεκτηρίου
αγωγού
αποχέτευσης
ακαθάρτων
Εχίνου».

Αποφασίζει ομόφωνα
Τη χορήγηση 2ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών
του έργου: «Αντικατάσταση και ανύψωση κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου», αναδόχου κ. Χρήστου Κατσούλη, μέχρι 0902-2016 (τρεις μήνες).
230/2015

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

