ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 23/03/2015

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος λόγω της προθεσμίας λήξης της ένταξης στο πρόγραμμα ( 31-3-2015)

Θέμα 1ο έκτακτο : Ανατροπή και εκ
νέου ανάληψη υποχρέωσης για
«Τεχνική υποστήριξη για τον
σχεδιασμό, προετοιμασία και υποβολή
προτάσεων στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
2012-2015»

2. Ακυρώνει την έγκριση του αιτήματος 15 REQ002541470 και ανατρέπει την αντίστοιχη πίστωση ποσού
24.600,00 €(ΠΑΥ 219) , λόγω αλλαγής του αντικειμένου της μελέτης
88/2015

3. εγκρίνει την δαπάνη για « Τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό , προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» αίτημα 15 REQ002659908 (όπου στο αίτημα ο
όρος « τεχνική » εξειδικεύεται σε «διαχειριστική »)
4. Δεσμεύει – διαθέτει πίστωση σε βάρος του ΚΑ 00-6117.014 για τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασμό,
προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "αστική αναζωογόνηση 2012-2015 του
Πράσινου Ταμείου", ποσού 24.600,00 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Να αναμορφωθεί το Τεχνικό πρόγραμμα του παρόντος έτους ως εξής:
Να αφαιρεθεί ποσό 40.650,31 € από τον προϋπολογισμό του ΚΑ 30.7322.009 "Κατασκευή χώρου δασικής
αναψυχής (Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Κενταύρου)" και να μειωθεί από 90.000,00 € σε 49.349,69 €.
Η μείωση του ποσού προκύπτει από την έκπτωση που δόθηκε ύστερα από τη διενέργεια της δημοπράτησης.
Θέμα 1ο : Τροποποίηση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015. (6η αναμόρφωση)

89/2015

Να αφαιρεθεί ποσό 3.499,97 € από τον προϋπολογισμό του ΚΑ 25.7312.016 «Αντικατάσταση και αυψωση
κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου» και να μειωθεί από 50.000,00 € σε 46.500,03
€. Η μείωση του ποσού προκύπτει από την έκπτωση που δόθηκε ύστερα από τη διενέργεια της δημοπράτησης.
Β. Να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός 2015 ως εξής:
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
25.908,30 (με την 5η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+ 37.036,78 (44.150,28 – 7.113,50 με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
62.945,08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Ανατρέπει τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:

ΠΑΥ/απόφ
ΟΕ
ΚΑ

Θέμα 2ο : Ανατροπή και αναλήψεις
υποχρεώσεων 2015

216/73

257312.025

151/16

307322.009

201/60

257312.016

90/2015

αιτιολογία
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών - αλλαγή στον προυπολογισμό του
έργου και την τεχνική περιγραφή
Εκτέλεση του έργου κατασκευή
χώρου δασικής αναψυχής
(Κατασκευή παιδικής χαράς στον
οικισμό Κενταύρου) -- έκπτωση που
δόθηκε από τον ανάδοχο
Αντικατάσταση και ανύψωση
κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου -έκπτωση που δόθηκε από τον
ανάδοχο

πρόταση
ανατροπής ποσό

251

-7.000,00

252

40.650,31

253

-3.499,97

2. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και δεσμεύει- διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-240

006736.003
006721.001

Α-241

306262.007

Α-239

αιτιολογία
προγραμματική σύμβαση με
ΔΙΑΜΑΘ ΑΕ.Aπόφαση 8/2015 ΔΣ
περί έγκρισης σύναψης της
σύμβασης
εισφορά υπέρ Συνδέσμου
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ξάνθης
εκχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου
Μύκης.απόφαση 80/2015 περί
κατεπείγουσας ανάθεσης

ποσό

8.769,87
7.088,90

10.000,00

Α-242

306262.008

Α-248

307323.026
156614.001

Α-249

107133.003

Α-256

10-6422

Α-245

αποκατάσταση βατότητας οδικού
δικτύου Δήμου Μύκης.απόφαση
79/2015 περί κατεπείγουσας
ανάθεσης
Επισκευή και συντήρηση γέφυρας
οικισμού Κοτύλης. Απόφαση ΟΕ
81/015 περί κατεπείγουσας
ανάθεσης
Προμήθεια 150 βιβλιαρίων Υγείας
Ανασφάλιστων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
(Αίτημα Προϊσταμένης Διεύθυνσης
20/03/2015)

40.000,00

15.000,00
498,15

246,00

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων
152,85
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τη δαπάνη, αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 5.250,94€ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.003 του
προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την Α-230 ΠΑΥ, για την αύξηση
ισχύος στο Κεντρικό Υδροθεραπευτήριο Άνω Θερμών.
Θέμα 3ο : Ορισμός υπολόγου για την
αύξηση ισχύος στο Κεντρικό
Υδροθεραπευτήριο Άνω Θερμών.

91/2015

2.Εγκρίνει την δαπάνη τραπεζικής προμήθειας για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης ποσού 0,80€ σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 09/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής.
3.Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μιχαλισλή Αναστάσιου,
ποσού 5.250,94€ και ποσού 0,80€ αντίστοιχα όπως ανωτέρω.
4.Η απόδοση λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών.

Θέμα 4ο : Εισήγηση – καθορισμός του
ύψους ημερήσιου ανταποδοτικού
τέλους από τους προσερχόμενους στη
Λαϊκή αγορά Κενταύρου πωλητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
92/2015

Εισηγείται προς το ΔΣ τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους προσέλευσης που πρέπει να καταβάλλουν οι
επαγγελματίες και οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών που προσέρχονται στη λαϊκή αγορά του
Κενταύρου να είναι 0,60 € το τρέχον μέτρο.

ΑΠΟ ΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Θέμα 5ο: Eπιβολή συντελεστή τέλους
καθαριότητας και φωτισμού
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών
ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου.

Α. Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο Μύκης την επιβολή συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτισμού
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην τιμή των 0,50 €/τ.μ.
93/2015

Β. Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο Μύκης την απαλλαγή από επιβολή ΤΑΠ της μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης & Περιθεωρίου «Ο Άγιος Παντελεήμων» που ανεγέρθηκε στη Χ.Θ. 4+000δ Ε.Ο.
ΞΑΝΘΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ επί της οδού προς Σιρόκο του Δ. Μύκης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Θέμα 6ο : Έγκριση πρακτικών επιτροπής
διαγωνισμού «Μίσθωση ακινήτου για
στέγαση νηπιαγωγείου Εχίνου»
(Αρ. απόφασης 94/2015)

94/2015

1. Κατακυρώνει το διαγωνισμό «Μίσθωση ακινήτου για στέγαση νηπιαγωγείου Εχίνου» στον κ. Γκέντσογλου
Μουζαφέρ, με τιμή προσφοράς το ποσό των 700,00€ ανά μήνα μίσθωσης του ακινήτου σύμφωνα με το φάκελο
της προσφοράς.
2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της συμβάσεως.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Θέμα 7 Έγκριση πρακτικών επιτροπής
διαγωνισμού «Μίσθωση ακινήτου για
στέγαση νηπιαγωγείου Μύκης»

95/2015

1. Κατακυρώνει το διαγωνισμό «Μίσθωση ακινήτου για στέγαση νηπιαγωγείου Μύκης» στον κ. Μπουρμπούν
Χασάν, με τιμή προσφοράς το ποσό των 240,00€ ανά μήνα μίσθωσης του ακινήτου σύμφωνα με το φάκελο της
προσφοράς με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει σύμφωνα με τις παρεμβάσεις που έθεσε η επιτροπή εκτίμησης του
ακινήτου για τον συγκεκριμένο χώρο, να απαγορευθεί η διέλευσης οχημάτων και πεζών κατά τις ώρες λειτουργίας
του σχολείου από το δρομάκι μεταξύ του κτιρίου και του προαύλιου χώρου του νηπιαγωγείου. Ο Δήμος δεν θα
είναι αρμόδιος και ούτε θα αναλάβει καμία ευθύνη για την τήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο θα
πρέπει να τηρηθεί αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη με κατασκευή μπάρας απαγόρευσης της διέλευσης οχημάτων
και πεζών τις ώρες λειτουργίας του νηπιαγωγείου ή με κάποιο άλλο τρόπο.
2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της συμβάσεως.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Θέμα 8ο: Καθορισμός όρων
δημοπράτησης του ανοικτού
διαγωνισμού: « Συντήρηση και
Επισκευή των Οχημάτων του Δήμου
Μύκης »

Εγκρίνει την διενέργεια του διαγωνισμού και καθορίζει τους όρους της ανοιχτής πρόχειρης δημοπρασίας του
έργου «Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων του Δήμου Μύκης » προϋπολογισμού 68.000,00€με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μειοδοτική με προσφορά ποσοστού έκπτωσης
από τον μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό άνευ ορίου, επί του τιμοκαταλόγου τους, υλικών και
εργασιών που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 24/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα:
96/2015

« Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων
Περιγραφή εργασίας
του Δήμου Μύκης»
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

68.800,0€

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικών επιτροπής
διαγωνισμού «Αντικατάσταση και
ανύψωση κεντρικού συλλεκτηρίου
αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων
Εχίνου»

97/2015

1. Κατακυρώνει το διαγωνισμό «Αντικατάσταση και ανύψωση κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού αποχέτευσης
ακαθάρτων Εχίνου» στον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΣΟΥΛΗ με αρ. πτυχίου 28144, με ποσοστό έκπτωσης 7,00 %
(προϋπολογισμός έργου 50.000,00€).

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της συμβάσεως.

Θέμα 10ο : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης της υπηρεσίας: «Λειτουργία
γραφείου πληροφόρησης στο πλαίσιο
της πράξης προώθηση της
απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας στο τομέα της
κοινωνικής μέριμνας του
επιχειρησιακού προγράμματος
ανάπτυξη δυναμικού 2007-2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

98/2015

Την αναβολή του θέματος «Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης της υπηρεσίας: «Λειτουργία γραφείου
πληροφόρησης στο πλαίσιο της πράξης προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στο
τομέα της κοινωνικής μέριμνας του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξη δυναμικού 2007-2013» για
επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 11ο: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης της υπηρεσίας: «Διοργάνωση
εργαστηρίων επιχειρηματικότητας στο
πλαίσιο της πράξης προώθηση της
απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας στο τομέα της
κοινωνικής μέριμνας του
επιχειρησιακού προγράμματος
ανάπτυξη δυναμικού 2007-2013».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

99/2015

Την αναβολή του θέματος: Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης της υπηρεσίας: «Διοργάνωση εργαστηρίων
επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της πράξης προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
στο τομέα της κοινωνικής μέριμνας του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξη δυναμικού 2007-2013»
για επόμενη συνεδρίαση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Θέμα 12ο : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης της προμήθειας «Προμήθεια
απαγορευτικών πινακίδων απόθεσης
σκουπιδιών και πινακίδων
οδοσήμανσης».

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού
έτους 2015, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
100/2015

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-244

30-7135.006

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια απαγορευτικών πινακίδων απόθεσης
σκουπιδιών και πινακίδων οδοσήμανσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2015

ΠΟΣΟ
3.000,00€

Ο Δήμαρχος

Καπζά Τζεμήλ

