ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11/04/2016
θέμα

Περίληψη Απόφασης

α/α
Απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
1ο θέμα: Απευθείας
ανάθεση της υπηρεσίας
«Καθαρισμός
κοινόχρηστων
χώρων
οικισμών του Δήμου
Μύκης»
2ο
θέμα:
«ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG
V-A
ΕΛΛΑΔΑ
–
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020,
ΤΟ
ΟΠΟΙΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)».
3ο θέμα: Χορήγηση
τρίμηνης άδειας
απουσίας του Δημοτικού
Συμβούλου Χασάν Σαλή
Ρετζέπ

48/2016

1.
Αναθέτει απ’ ευθείας στην εταιρεία RECATEC-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. την υπηρεσία «Καθαρισμός
κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης», στις 16/03/2016, έναντι του ποσού των 77.420,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
2.
Οι προδιαγραφές της υπηρεσίας είναι οι ίδιες με αυτές των τευχών διαγωνισμού που απέβη άγονος.
3.
Η χρονική διάρκεια της εργασίας αφορά το χρονικό διάστημα από 16/03/2016 έως 31/12/2016
4.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 3.871,00 ευρώ, η οποία πρέπει να κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης.
5.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



49/2016



Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), όπως αναλυτικά αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
Δεσμεύεται να διαθέσει το απαιτούμενο κτίριο /χώρο για τις ανάγκες του έργου, καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά
και για 5χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.

Παρόν δήλωσε ο δημ. σύμβουλος κ. Μπουγιουκλού Χουσεϊν

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
50/2016

Εγκρίνει την άδεια του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χασάν Σαλή Ρετζέπ να απέχει από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου
για συνολικό διάστημα 3 μηνών, με ημερομηνία αφετηρίας την επομένη της παρούσης.

Αποφασίζει ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής:
Ως προς τα έσοδα
Αύξηση εσόδων
ΚΑ
2212001

τίτλος
επιδότηση ΟΑΕΔ για εισφορές
Δεκεμβρίου 2015

ποσό
αιτιολογία
10.065,4
5 γραμμάτιο 21/2016

Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων
ο

4 θέμα: Τροποποίηση
προϋπολογισμού οικ.
έτους 2016. (3η
αναμόρφωση)

51/2016

ΚΑ

106011.001

106613.001
15-6471.
257131.004

τίτλος
ποσό
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
7.122,00
Προμήθεια εντύπων
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων.( Α4, και λοιπά
έντυπα εκτυπωτικών,
φωτοτυπικών, Η/Υ)
1.500,00
Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
3.000,00
Προμήθεια κινητήρων,αντλιών
10.000,0
ΔΕ Κοτύλης , Σατρών Θερμών
0
21.622,0
0

αιτιολογία

πηγή
χρηματοδότησ
ης

δεν έγινε η πρόσληψη τους

ιδίοι πόροι

αίτημα Δ/νσης

ιδίοι πόροι

αίτημα Δ/νσης

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
(έσοδα
ύδρευσης)

αίτημα προισταμένου
Υδρευσης/Αποχέτευσης

Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 31.687,45€ :
Βάσει αυτού και του αρχικού αποθεματικού προτείνεται :
Αύξηση εξόδων

ΚΑ

τίτλος

ποσό

006492.007
006735.002

εκτέλεση των αποφ. 110 &
121/2014 του Δ/κου
Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κομοτηνής ( κεφάλαιο, δικαστική
δαπάνη, τόκοι)
Επιχορήγηση σε αθλητικούς
συλλόγους

τελεσιδικία απόφ. 110 &
121/2014 του Δ/κου
Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κομοτηνής περί
6.795,00 αποζημίωσης υπαλλήλων

5119.002

3.000,00 εισήγηση Δ/νσης

ιδίοι πόροι

εισήγηση τμήματος
προσωπικού για έγκριση
άσκησης 3 σπουδαστών
1.584,72 από τον 10ο του 2016

ιδίοι πόροι

106041.001

αποζημιώσεις ασκούμενων
σπουδαστών

106054.001

Εργοδ. εισγορές ασκούμενων
σπουδαστών
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων
καθαρισμός κοινοχρήστων
χώρων ΔΕ
Κοτύλης,Θερμών,Σατρών
καθαρισμός κοινοχρήστων
χώρων ΔΕ Μύκης
έξοδα ενημέρωση και
ευαισθητοποίησης δημοτών για
το πρόγραμμα ανακύκλωσης
απορριμμάτων Δ. Μύκης

10-6612.

15-6422.
206279.001
206279.002

206474.000

αιτιολογία

πηγή
χρηματοδότησης

εισήγηση τμήματος
90,99 προσωπικού
1.500,00 εισήγηση Δ/νσης
εισήγηση τμήματος
100,00 προσωπικού
κατεπείγουσα ανάθεση με
1.015,96 την 67 /2016 Απόφ. της ΟΕ
κατεπείγουσα ανάθεση με
2.884,04 την 67 /2016 Απόφ. της ΟΕ
αίτημα προισταμένης
τμήματος Καθαριότητας 2.500,00 Ανακύκλωσης

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

5119.002
5119.002

5119.002

107134.002
257131.001
257131.002
257131.005

Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων
Προμήθεια εφαρμογών προγραμμάτων πληροφορικής
(λογισμικά)
Προμήθεια κινητήρων,αντλιών
ΔΕ Μύκης
Προμήθεια Χλωριοτήρων ΔΕ
Μύκης
χλωριοτήρες ΔΕ Σατρών Θερμών
Κοτύλης

308111.000

ασφαλιστικές εισφορές 11ου και
12ου 5μηνης απασχόλ

70-6422.

εισήγηση τμήματος
100,00 προσωπικού
αίτημα προισταμένης
τμήματος Οικον.
3.540,00 Υπηρεσιών
10.000,0 αίτημα προισταμένου
0 Υδρευσης/Αποχέτευσης
αίτημα προισταμένου
5.000,00 Υδρευσης/Αποχέτευσης
αίτημα προισταμένου
2.000,00 Υδρευσης/Αποχέτευσης

19.961,8 εισήγηση τμήματος
6 προσωπικού
60.072,5
7

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
124.655,63 (με την 2η τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
- 28.385,12 ( 31.687,45 - 60.072,57 με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
96.270,51
ΚΑ εσόδων :

5121001

5122007

5123.001

5122001

υπόλοιπο δανείου από την
τράπεζα Πειραιώς για
οφειλές ΠΟΕ
υπόλοιπο δράσης
πυροπροστασίας για κάλυψη
υποχρεώσεων ΠΟΕ
χρημ υπόλοιπο Σατα
σχολείων 2015 1.013,00 €
και 2014 1.396,27 €
χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ
2015 για κάλυψη
επενδύσεων 2016

20.679,56
409,15

1.774,92

3.930,33

ιδίοι πόροι

5119.002
ιδίοι πόροι (
έσοδα ύδρευσης)
ιδίοι πόροι
5119.002
Ποσό 10.065,45
από 2212.001 και
τα υπόλοιπα από
5119.002

5124001

5119.002

ΕΣΠΑ για τεχνική υποστήριξη
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου
υπόλοιπο αναδρομικών
ν.3576/2009 για κάλυψη εν
γένει δαπανών

1214.000

Πυροπροστασία 2016

5124003

821,69
11.253,96

45.400,90

12.000,00

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).
5ο θέμα: «Ορισμός
μέλους της επιτροπής
για την παραλαβή των
έργων άνω των 5.869,40
ευρώ (άρθρ. 16 ΠΔ
171/87) για το έτος
2016».
6ο θέμα: «Γνωμοδότηση
για την Έγκριση Τοπικού
Ρυμοτομικού Σχεδίου
για καθορισμό χώρου
ανέγερσης βοηθητικών
χώρων (Χώρος
ιεροτελεστικής πλύσης,
τουαλέτες και γενική
αποθήκη) Τεμένους
Εχίνου, σε έκταση που
βρίσκεται εντός των
ορίων του προ του 1923
οικισμού».

Αποφασίζει ομόφωνα

52/2016

Ορίζει ως μέλη της μέλους της επιτροπής για την παραλαβή των έργων άνω των 5.869,40 ευρώ (άρθρ. 16 ΠΔ 171/87) για το
έτος 2016
Α/Α
Τακτικά μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
1

ΚΙΡΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
Αποφασίζει ομόφωνα

Την αναβολή του θέματος σχετικά με την έγκριση του Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο για καθορισμό χώρου ανέγερσης βοηθητικών
χώρων (Χώρος ιεροτελεστικής πλύσης, τουαλέτες και γενική αποθήκη) Τεμένους Εχίνου, σε έκταση που βρίσκεται εντός των
ορίων του προ του 1923 οικισμού.
53/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

7ο θέμα: Συγκρότηση
Επιτροπής Προσωρινής
και Οριστικής
Παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση βλαβών
οδικού δικτύου Σατρών Καλότυχου».

8ο θέμα: Χορήγηση 1ης
γενικής παράτασης
συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου:
«Μετεγκατάσταση
μονάδας βιολογικού
καθαρισμού τύπου
compact Ιαματικών
Πηγών Θερμών»
9ο θέμα: Χορήγηση 7ης
γενικής παράτασης της
συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του
υποέργου 1: «ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

54/2016

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σατρών -Καλότυχου» η οποία
αποτελείται από τα εξής μέλη:
1.
Χατζηγιαννάκου Μαρία, ως πρόεδρο, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Δήμου Τοπείρου, με αναπληρωτή
τον Χωλίδη Στυλιανό, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του Δήμου Αβδήρων
2.
Κούτσικου Ιωάννα ,Πολιτικό Μηχανικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του Δήμου Τοπείρου με αναπληρωτή την Καλτσά
Βασιλική, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του Δήμου Μύκης
3.
Χουσεϊν Κιρατζή, Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης, με αναπληρωτή το Γιουρούκ Σαλή, Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σατρών Καλότυχου».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το απο 04/03/2016 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη
των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος και η με αριθμ. 52/2015 απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τους
Δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής έργων.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Μετεγκατάσταση μονάδας
βιολογικού καθαρισμού τύπου compact Ιαματικών Πηγών Θερμών», αναδόχου Αλέξανδρος Α.Ε., είκοσι μίας (21) ημερών,
δηλαδή έως την 29-03-2016.
55/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

56/2016

Εγκρίνει τη χορήγηση 7ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών υποέργου 1:΄΄ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΄΄ της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ» με
κωδικό ΟΠΣ ¨374182 ¨, αναδόχου Κ/Ξ Κ. ΔΕΛΚΟΣ- ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέχρι 20-072016 ήτοι διακόσιες δέκα (210) ημέρες. (Οριακή προθεσμία)

ΜΥΚΗΣ» της πράξης
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ» με
κωδικό ΟΠΣ ¨374182 ¨
10ο θέμα: Έγκριση 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου
Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του έργου:
"Μετεγκατάσταση
μονάδας βιολογικού
καθαρισμού τύπου
compact, Ιαματικών
Πηγών Θερμών"

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: "Μετεγκατάσταση μονάδας βιολογικού
καθαρισμού τύπου compact, Ιαματικών Πηγών Θερμών" που κλείνει στο ποσό των 46.487,75 € με μείωση 72,25 € από την
αρχική σύμβαση.
57/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
11ο θέμα: Δαπάνες
δεξιώσεων 25ης Μαρτίου
2016.

58/2016

α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια σημαιοστολισμού για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25 ης Μαρτίου 1821,
αναλαμβάνει και διαθέτη τη σχετική πίστωση ποσού 286,40€ επί του ΚΑ εξόδων 00-6443 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α190/2016 ΠΑΥ.
β) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25 ης Μαρτίου
1821, αναλαμβάνει και διαθέτη τη σχετική πίστωση ποσού 173,43€ επί του ΚΑ εξόδων 00-6443 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α191/2016 ΠΑΥ.
Αποφασίζει ομόφωνα

12ο θέμα: Καθορισμός

αριθμού ασκούμενων
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο
Δήμο Μύκης.

59/2016

1) Εγκρίνει την απασχόληση στο Δήμο Μύκης τριών (3) σπουδαστών ΤΕΙ ανά εξάμηνο (δηλ. 6 σπουδαστές ανά έτος)
διαφόρων ειδικοτήτων της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.
2) Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης
που θα προκληθεί από 1/10/2016.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου
Μύκης του οικονομικού έτους 2016, με το ποσό των 1.675,71 ευρώ. (αριθ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ 176,08+10,11 εργοδ.
Εισφορά 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλ. κλάσης που είναι 40,45 χ 25 ημέρες = 1.011,25 χ 1%=
10,11.Συνολικά δε το κόστος είναι =3 ασκούμενοι χ 186,19 € Χ 3 μήνες ) =1.675,71 €.
Κόστος αποζημίωσης : 1.584,72 + κόστος εργοδ. Εισφορών: 90,99 €.
Αντίστοιχα για τα επόμενα πέντε (5) έτη τουλάχιστον θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Μύκης με το ποσό των

13ο θέμα:
Προγραμματισμός
προλήψεως έκτακτου
προσωπικού έτους 2016.

6.702,84 (εργοδ. Εισφ. 363,96) ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. (αριθ. θέσεων ανά εξάμηνο Χ
176,08+10,11 εργοδ. Εισφορά 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλ. κλάσης που είναι 40,45 χ 25 ημέρες =
1.011,25 χ 1%= 10,11.Συνολικά δε το κόστος είναι =3 ασκούμενοι χ 186,19 € Χ 12 μήνες ) =6.702,84 €.
Κόστος αποζημίωσης : 6.338,88 + κόστος εργοδ. Εισφορών: 363,96 €.
Για την ανωτέρω δαπάνη θα πρέπει να εγγραφεί και να δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2016
(δαπάνη αποζημίωσης + εργοδοτική εισφορά 1%) και να δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Μύκης, για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη και για μία πενταετία τουλάχιστον.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

60/2016

Εγκρίνει την πλήρωση ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) συνολικά θέσεων έκτακτου προσωπικού
κατηγορίας / κλάδου :
-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( γκρέιντερ + JCB) δύο (2) άτομα.
-ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ (χειρονάκτες - χωρίς τυπικά προσόντα) δύο (2) άτομα.

για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών του δήμου σε εικοσιτετράωρη βάση καθημερινά, κατά τις εξαιρέσιμες και τα
Σαββατοκύριακα και κατά την νύχτα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ως εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
14ο θέμα: Έγκριση
λειτουργίας υπηρεσιών
του δήμου σε
εικοσιτετράωρη βάση
καθημερινά, κατά τις
εξαιρέσιμες και τα
Σαββατοκύριακα και
κατά την νύχτα.

61/2016

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝΚΥΡΙΑΚΩΝΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩ
Ν
Ν
(ώρες) (έως
(ώρες) (έως
22η)
22η) Β
Α’
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
&
576
576

Δ/ΝΣΗ
Δ/ΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (μονιμοι)
ΤΜΗΜΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ιδαχ)
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ.ΚΑΘΑΡ. & ΑΝΑΚΥΚΛ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

Έως 4

10-6012.001

128

192

Έως 2

25-6012.001

128

192

Έως 2

25-6022.001

184

276

Έως 2

20-6022.001

(ιδαχ)
ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (μόνιμοι)
ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ιδαχ)
ΣΥΝΟΛΑ

15ο θέμα: Έγκριση της
1ης τροποποίησης
(αναμόρφωσης) του
προϋπολογισμού έτους
2016 της Κ.Δ.Ε.Μ.
16ο θέμα: «Παραχώρηση
αίθουσας Δημοτικού
Συμβουλίου στον ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ για τη
διοργάνωση διημερίδων
δωρεάν κατάρτισης
παραγωγών δημοτών
στην ορθολογική χρήση
γεωργικών φαρμάκων»

64

96

Έως 3

30-6012.001

64

96

1

30-6022.001

1.144

1.428

14

Αποφασίζει ομόφωνα
62/2016

Εγκρίνει την αναβολή του θέματος με τίτλο «Τροποποίηση προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Μ. (1η αναμόρφωση).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

63/2016

1.
Να εγκρίνει την παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς αντάλλαγμα στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ , για
την υλοποίηση ενημερωτικών – εκπαιδευτικών διημερίδων και εξετάσεων πιστοποίησης για την απόκτηση Πιστοποιητικού
γνώσεων στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.
2.
Να εγκρίνει τους όρους της σύμβασης.
3.
Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Δήλωσε παρόν ο δημ. σύμβουλος κ. Χασάν Σαλή Ρετζέπ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

17ο θέμα: Έγκριση
απολογιστικών
στοιχείων σχολικών
μονάδων Δήμου Μύκης
οικ. έτους 2015.

Εγκρίνει τον απολογισμό της σχολικής εφορίας για το οικονομικό έτος 2015 ως εμφανίζεται παρακάτω :
Α/Α
64/2016

1

Σχολική Εφορεία
2/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ζουμπουλίου
Εσοδα
έξοδα
Υπόλοιπο 2014
789,12
πληρωμές
Εισπράξεις
3.526,11
χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

4.315,23

Σύνολο

Αρ. Πρωτ.
20/23-02-2016
3.310,14
1.005,09
4.315,23

18ο θέμα: «Παροχή
βοήθειας στους
πρόσφυγες»

Αποφασίζει ομόφωνα
65/2016

Την παροχή κάθε είδους βοήθειας (συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων, διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού,
ανθρώπινου δυναμικού κλπ), προς τους Δήμους που πρόκειται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες – μετανάστες.
Αποφασίζει ομόφωνα
Την διαγραφή χρεών οφειλετών Δήμου Μύκης όπως φαίνονται παρακάτω:

19ο θέμα: «Διαγραφή
χρεών οφειλετών Δήμου
Μύκης»

1.- Του κ ΧΑΤΖΗ-ΝΤΕΛΗ-ΧΑΣΆΝ ΤΖΕΜΗΛ του ΙΔΡΙΣ από ΕΧΙΝΟ το ποσό ύψους εκατόν δέκα ευρώ (110,00
66/2016
2.- Του κ ΣΑΡΗ ΧΙΛΜΗ του ΑΛΗ από ΑΚΡΑΙΟ το ποσό ύψους διακόσια τριάνα δύο ευρώ και τριάντα επτά (232,30 €)
3.- Του κ ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ του ΑΧΜΕΤ από ΚΟΤΙΝΟ το ποσό ύψους πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και δεκαπέντε
λεπτά (553,15 €)

