ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 09/11/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

1ο έκτακτο θέμα:
«Ορθή επανάληψη
της αριθ. 8/14-012015 απόφασης
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Μύκης για σύναψη
προγραμματικής
σύμβασης με την
ΔΙΑΜΜΑΘ ΑΑΕ για
την Ανακύκλωση»

1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.,
για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων
κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας
διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Μύκης».
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Mύκης ως εκπρόσωπο του Δήμου για την
υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.
232/2015
3. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.769,87€ σε βάρος του
ΚΑ 00-6736.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Μύκης οικ. έτους 2015 και
του αντίστοιχου για το οικονομικό έτος 2016.
4. Ο Δήμος Μύκης να προβεί σε συνέχεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης στη σύναψη νέας διμερούς προγραμματικής σύμβασης με τον
Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νόμου Ξάνθης για την παροχή
υποστήριξης στον Δήμο Μύκης με οδηγούς και εργάτες, προκειμένου να
δύναται να υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση με τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε..
Αποφασίζει ομόφωνα

1ο θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
οικονομικού έτους
2015

2ο θέμα: Έγκριση
της υπ. αριθμ.
66/2015
απόφασης της
ΚΔΕΜ με θέμα
«Ανάκληση της υπ’
αριθμ. 206/2014
απόφασης του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Μύκης και
τροποποίηση

Διαμόρφωση αποθεματικού :
η
Αρχικό αποθεματικό
43.369,79 (με την 18 τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
- 19.557,48 (21.557,48 – 2.000 με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
23.812,31

233/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 66/2015 απόφαση της ΚΔΕΜ με την οποία ορίζεται ως
αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσό σε ποσοστό
3% επί της αποζημίωσης του Πρόεδρο της, ήτοι 16,20€. Στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και ο παρακρατούμενος φόρος.
234/2015

αυτής, όσον
αφορά τα έξοδα
παράστασης των
μελών του Δ.Σ της
Κ.Δ.Ε.Μ.».

Αποφασίζει ομόφωνα

3ο θέμα: Έγκριση
1ου ΑΠΕ του έργου
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Κ.
Εχίνου».

Την έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Εχίνου» που
κλείνει στο ποσό των 27.051,32€.

235/2015

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.

4ο θέμα:
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

