ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 28 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 02/09/2015

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

Θέμα 1 : Έγκριση πρακτικών
έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Εχίνου».

209/2015

Ακυρώνει τη συζήτηση του θέματος καθώς η έγκριση των πρακτικών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Εχίνου» έχει ήδη αποφασιστεί
με την υπ. αριθμ. 204/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

Θέμα 2 : Έγκριση πρακτικών
έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης».

1.
210/2015

2.

Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης» στον κ. Παπαδόπουλο Αντώνιο με ποσοστό
έκπτωσης τρία της εκατό (3,00%) επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 27.000,00€.
Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

Θέμα 3 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης του έργου: «Έργα
υποδομής στη Δ.Ε. Κοτύλης»

211/2015

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2015, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ
Α-409

ΚΑ
30-7326.022

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Έργα υποδομής στη Δ.Ε. Κοτύλης

ΠΟΣΟ
12.600,00€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

Θέμα 4 : Σύνταξη έκθεσης
υλοποίησης προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016.

212/2015

Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μύκης για το έτος 2016, όπως εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια εσόδων και
εξόδων αντίστοιχα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή του, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε
εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2015, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ο

Θέμα
5:
Ανάληψη
υποχρεώσεων οικ. έτους 2015.

213/2015

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-401

10-6012.006

Α-406

25-7131.004

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων απόφ. 55695/2007-2015
Κατεπείγουσα ανάθεση της υπ. αριθμ. 190/2015
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Ανάθεση
υποβρύχιας αντλίας για την Πάχνη»

ΠΟΣΟ
3.500,00€
3.774,99€

ο

Θέμα 6 : Καθορισμός όρων
δημοπράτησης ακινήτου για τη
στέγαση του νηπιαγωγείου Άνω
Θερμών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
214/2015
Βλέπε Πίνακα 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Θέμα 7ο: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια:
«οικοδομικά υλικά συντήρησης
μονίμων εγκαταστάσεων πλην
κτιρίων».

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2015, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
215/2015

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-399

30-6662.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Οικοδομικά υλικά συντήρησης μονίμων
εγκαταστάσεων

ΠΟΣΟ
1.484,61€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Θέμα 8ο: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
εργαλείων και λοιπών ειδών.

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2015, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
216/2015
ΠΑΥ
Α-400

ΚΑ
30-7135.005

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια εργαλείων και λοιπών ειδών.

ΠΟΣΟ
1.010,00€

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

ο

Θέμα 9 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
σωλήνων πολυαιθυλενίου για
τα αντλιοστάσια ΔΕ Κοτύλης.

217/2015

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-407

25-7131.004

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου για τα
αντλιοστάσια ΔΕ Κοτύλης

ΠΟΣΟ
897,90€

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

ο

Θέμα 10 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης
της
υπηρεσίας
συνδρομή
προγράμματος
«ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ-ERGO XP II PLUS»

218/2015

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-403

00-6451

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Συνδρομή προγράμματος «ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ-ERGO XP II
PLUS»

ΠΟΣΟ
430,50€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

Θέμα 11 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης
της
υπηρεσίας:
«Μεταφορά
κάδων
απορριμμάτων μη ανοιγόμενων
από αρκούδες»

219/2015

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

ΚΑ

Α-405

30-6412.002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μεταφορά κάδων απορριμμάτων μη ανοιγόμενων
από αρκούδες

ΠΟΣΟ
400,00€

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

ο

Θέμα 12 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης
της
προμήθειας
«υλικά
ελαιοχρωματισμού
συντήρησης σχολείων».

220/2015

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-410

15-6661.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού συντήρησης
σχολείων

ΠΟΣΟ
6.550,00€

Πίνακας 1.
Α. Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ως εξής:
1) Περιγραφή του μισθίου
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Άνω Θερμών.
Το περιβάλλον του νηπιαγωγείου στο σύνολο του, εσωτερικά και εξωτερικά πρέπει να προκαλεί θετικά συναισθήματα στα νήπια, να είναι καλαίσθητο, οικείο, φιλικό, και να προδιαθέτει
θετικά παιδιά και γονείς.
Αίθουσα Διδασκαλίας
Δυναμικό: 25 παιδιά
Φυσικός φωτισμός: 1/5 της επιφανείας της αίθουσας
Μόνωση χώρου: θερμική, υγρομόνωση, ηχομόνωση
Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται από την μία γωνιά στην άλλη χωρίς εμπόδια.
Κάποια διαστήματα, τα νήπια συγκεντρώνονται όλα μαζί σε ένα σημείο της αίθουσας και άλλες φορές πάλι, το κάθε παιδί εργάζεται μόνο του ή σε μικρές ομάδες. Είναι σαφές
2

ότι, κάθε αίθουσα πρέπει να επιτρέπει την άνετη δράση 4 μικρών ομάδων παιδιών ταυτόχρονα η 8 ζευγαριών. Οι διεθνείς προδιαγραφές προβλέπουν επιφάνεια 3m /νήπιο.
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει νιπτήρα, αποθηκευτικό χώρο για τα αναλώσιμα υλικά της τάξης, τα προσωπικά είδη των παιδιών (παλτά, τσάντες κλπ).
Κάθε αίθουσα πρέπει να έχει επαρκή φωτισμό και εξαερισμό.
Οι ποδιές των παραθύρων να βρίσκονται στο 0,90m από το διαμορφωμένο δάπεδο ώστε να επιτρέπουν στα παιδιά να βλέπουν έξω, για να έχουν άμεση επαφή με το φυσικό
περιβάλλον και να παρατηρούν τις αλλαγές του.
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει παροχές ηλεκτρικού ρεύματος για χρήση οπτικοακουστικών μέσων καθώς και γραμμή τηλεφώνου.
Το πάτωμα της αίθουσας να είναι κατά προτίμηση ξύλινο η πλαστικό (linoleum).
Χώροι υγιεινής
Να περιλαμβάνουν τουαλέτες νηπίων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, επαρκείς για τον αριθμό των παιδιών.
Τα είδη υγιεινής να ανταποκρίνονται στο μέγεθος των νηπίων (λεκάνες, νιπτήρες κλπ.).
Οι νιπτήρες θα τοποθετούνται επάνω σε χτιστό πάγκο, επενδυμένο με πλακίδια πορσελάνης σε κατάλληλο ύψος από το διαμορφωμένο δάπεδο.
Δεν τοποθετούνται πόρτες στα WC των νηπίων.
Πρέπει να υπάρχουν ντουλάπια για την φύλαξη των ατομικών ειδών των παιδιών.
Οι τοίχοι θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης μέχρι το ύψος της κάσσας της πόρτας.
Το δάπεδο θα επενδυθεί με πλακίδια αντοχής αντιολισθητικά.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή
καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο σύμφωνα με την υπ. αριθμ.498/2015 απόφαση Δημάρχου Μύκης, η οποία με επιτόπια
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση,
εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές
ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται
από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

3) Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

4) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει
αντίστοιχη αρμοδιότητα.

5) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως
ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της
προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

6) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε λογαριασμό του δικαιούχου.

8) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

9) Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52)

2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα,
δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987)
10) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

11) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της περιοχής ενδιαφέροντος ανεύρεσης του ακινήτου.

12) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή
σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση
στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό κατάστημα Σμίνθης, στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και στο τηλ. 2541352326.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας.
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

