ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 20/04/2016
θέμα
1ο θέμα: Έγκριση
καταβολής προστίμου
τελών κυκλοφορίας του
απορριμματοφόρου με
αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ
5273

Περίληψη Απόφασης

α/α
Απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

80/2016

Εγκρίνει την καταβολή προστίμου ποσού 300,00€ προς την ΔΟΥ Κομοτηνής προκειμένου να τακτοποιηθεί η οφειλή των τελών
κυκλοφορίας έτους 2016 του απορριμματοφόρου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5273.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Α )Αναμορφώνει το Τεχνικό πρόγραμμα του παρόντος έτους ως εξής:
Αφαιρεί ποσό 6.400,00 € από τον προϋπολογισμό του έργου «Ύδρευση οικισμών Τ.Ε. Ωραίου» και τη μείωσή του από
12.600,00 € σε 6.200,00 €. Η μείωση του ποσού προέκυψε κατά τη σύνταξη της μελέτης.
Αφαιρεί ποσό 4.000,00 € από τον προϋπολογισμό του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Θερμών» και τη μείωσή του
από 12.600,00 € σε 8.600,00 €. Η μείωση του ποσού προέκυψε κατά τη σύνταξη της μελέτης.

ο

2 θέμα: Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος
και προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016.
(5η αναμόρφωση)

81/2016

Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό το έργο «Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και λοιπών τεχνικών
έργων αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών», από 132.600,00 € σε 139.000,00 € με ΦΠΑ (ποσό ενίσχυσης 6.400,00 €).
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό το έργο «Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Θερμών» από 12.00,00 € σε 16.000,00 € με ΦΠΑ
(ποσό ενίσχυσης 4.000,00 €).
Β) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής:
2 Ως προς τα έσοδα
Δεν αφαιρεί πίστωση εσόδου που να απορρέει από απόκλιση της στοχοθεσίας

2 Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων

KA
006056.001

τίτλος
Ετήσια εισφορα υπερ ΤΕΑΔΥ
75% του 2% επί των
τακτικών εσόδων

257312.011

ύδρευση οικισμών ΤΕ
Ωραίου

307323.016

Ασφαλτόστρωση δρόμων
Δ.Ε. Θερμών

ποσό

αιτιολογία

15.762,5 κατάργηση από 1/1/2016 της
0 ετήσιας εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ
εισήγηση προισταμένου Τεχν.
Υπηρεσιών για τροποποίηση που
προέκυψε κατά την σύνταξη της
-6.400,00 μελέτεης
εισήγηση προισταμένου Τεχν.
Υπηρεσιών για τροποποίηση που
προέκυψε κατά την σύνταξη της
-4.000,00 μελέτεης
26.162,5
0

χρηματοδότη
ση

ιδίοι πόροι

1311.001

1311.001

Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 26.162,50 € :
Βάσει αυτού και του αρχικού αποθεματικού προτείνω :
Αύξηση εξόδων
KA
ενίσχυση
του 306262.011

τίτλος
συντήρηση οδοποιίας ΔΕ
Θερμών

ποσό

αιτιολογία
εισήγηση προϊσταμένου Τεχν.
Υπηρεσιών για τροποποίηση που
4.000,00 προέκυψε κατά την σύνταξη της μελέτης

χρηματοδότηση

1311.001

ενίσχυση
του 257135.001

ενίσχυση
του 307323.027
νέος ΚΑ
206474001

Προμήθεια εργαλείωνκλειδαριών
τσιμεντοστρώσεις ,
κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και λοιπών
τεχνικών έργων
αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών
μεταφορά μαθητών για τη
συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα Λούνα Πάρκ
Ανακύκλωσης

αίτημα Προϊσταμένου Υπηρεσίας
1.000,00 Υδρευσης για προμήθεια εργαλείων

ιδίοι πόροι

εισήγηση προϊσταμένου Τεχν.
Υπηρεσιών για τροποποίηση που
6.400,00 προέκυψε κατά την σύνταξη της μελέτης

1311.001

εισήγηση προϊσταμένης Υπηρεσίας
1.575,00 Καθαριότητας
12.975,0
0

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
48.781,40 (με την 4η τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
+ 13.187,50 ( 26.162,50 - 12.975,00 ) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
61.968,90
ΚΑ εσόδων :
5121001
5122007
5123.001
5122001
5124001
5124003

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
ΕΣΠΑ για τεχνική υποστήριξη
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου

20.679,56
409,15
1.774,92
916,50
821,69
11.253,96

1311.001

5119.002

υπόλοιπο αναδρομικών ν.3576/2009 για κάλυψη εν
γένει δαπανών

925,62
12.000,00

1214.000

Πυροπροστασία 2016
13.187,50

0611

Τακτική επιχορήγηση

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων (3.162.229,55 ευρώ).
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
3ο θέμα: «Καθορισμός
θέσης περιπτέρου»

82/2016


Καθορίζει μία Θέση στον οικισμό Εχίνου, στη στάση λεωφορείου μπροστά από τα σχολεία όπως αυτή αποτυπώνεται
από το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη.

Η διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του χώρου περιπτέρου θα γίνει με δημοπρασία.
Αποφασίζει ομόφωνα

4ο θέμα: «Ανανέωση
αδειών άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου που έχουν
εκδοθεί από το Δήμο
Μύκης»

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής προμηθειών η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Βαρελτίδης Ηλίας
83/2016

Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή προμηθειών πλην εξειδικευμένων προμηθειών όπου θα συγκροτείται η αντίστοιχη
επιτροπή κατά περίπτωση.
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ.πρωτ. 549/15-01-2016 Πρακτικό
Κληρώσεως της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

5ο θέμα: «Πρόταση του
Δημοτικού Συμβουλίου
σχετικά με τον αριθμό
των αδειών υπαίθριου
εμπορίου και του
προβλεπόμενου τέλους»

Αποφασίζει ομόφωνα

84/2016





Καθορίζει τον αριθμό των αδειών επαγγελματιών πωλητών σε δέκα (10) εκ των οποίων οι τρείς (3) σε καντίνες.
Ορίζει το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια στο ποσό των 70,00€ .
Η είσπραξη του τέλους θα πραγματοποιείται από το ταμείο του Δήμου πριν την έκδοση της άδειας.

6ο θέμα: «Έγκριση
πλήρωσης μια θέσης
έκτακτου προσωπικού
για χρονικό διάστημα
δύο μηνών»

Αποφασίζει ομόφωνα

85/2016

Εγκρίνει την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, κατηγορίας / κλάδου :
1) ΥΕ-Εργατών γενικά μία (1) θέση.

Αποφασίζει ομόφωνα

7ο θέμα: «Τροποποίηση
απόφ. Δ.Σ. 45/2016
σχετικά με τον
προγραμματισμό
προσλήψεων τακτικού
προσωπικού»

86/2016

1.
Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και τον σχετικό συμπληρωματικό πίνακα
προγραμματισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, κατά
ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο και με τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στα Π.Δ. 50/01
(ΦΕΚ 39/05.03.2001 τεύχος Α') & Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/9.3.2005 τεύχος Α) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 50/2001
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτά ισχύουν.
Α/Α
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
Α
ΚΕΝΩΝ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
1
2
2
ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1
1

2.
Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το συμπληρωματικό αίτημά μας, για την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων των ειδικοτήτων ΠΕ-Κοινωνιολόγου & ΤΕ-Κοινωνικού Λειτουργού, αλλά και αυτές που ζητήθηκαν με την
προηγούμενη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (45/2016) και υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΣΔΑ με αριθ. πρωτ.
3551/22-3-2016 (ορθή επανάληψη), τότε να συνεχιστεί η διοικητική εξυπηρέτησή του, τουλάχιστον σε θέματα
κοινωνικής πολιτικής (πρόνοιας), από τις υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης.
8ο θέμα: «Γνωμοδότηση
για την Έγκριση Τοπικού
Ρυμοτομικού Σχεδίου
για καθορισμό χώρου
ανέγερσης βοηθητικών
χώρων (χώρος
ιεροτελεστικής πλύσης,
τουαλέτες και γενική
αποθήκη) Τεμένους

Αποφασίζει ομόφωνα
1.
87/2016

Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 6/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μύκης.

2.
Γνωμοδοτεί θετικά 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.

Εχίνου, σε έκταση που
βρίσκεται εντός των
ορίων του προ του 1923
οικισμού»
9ο θέμα: Έγκριση 5ου ΑΠΕ
και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
έργου: "Μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων
οικισμού Μύκης" της
πράξης «Αποχέτευση και
επεξεργασία λυμάτων
οικισμού Μύκης»

Αποφασίζει ομόφωνα

88/2016

Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μύκης" της πράξης
«Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης» , με τη συνολική δαπάνη του έργου να διαμορφώνεται στο ποσό
των 1.196.711,33 €.

Αποφασίζει ομόφωνα

ο

10 θέμα: Ανάθεση
υπηρεσίας μετά από δύο
άγονους διαγωνισμούς
με τίτλο: «Συντήρηση και
Επισκευή αμαξωμάτων
οχημάτων του Δήμου
Μύκης»

11ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβή του έργου:
«Επισκευή – συντήρηση
σχολικών κτιρίων Δήμου
Μύκης»
12ο θέμα: «ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθ.
74/2016 απόφασης του

89/2016

1.
Αναθέτει απ’ ευθείας στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΑΚΑΛΗ Ο.Ε. την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή αμαξωμάτων
οχημάτων του Δήμου Μύκης», έναντι του ποσού των 8.048,78€ (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 την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως την
31/12/2016.
4.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 402,44€, η οποία πρέπει να κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης.
5.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.
Αποφασίζει ομόφωνα

90/2016

Την οριστική παραλαβή του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων οικισμών Δ.Κ. Μύκης» του Δήμου Μύκης,
εργολαβίας κ. Ματζήρ Ναήλ επειδή περαιώθηκε την 1-12-2014, παραλήφθηκε προσωρινά την 29-8-2014 σήμερα βρίσκεται σε
καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα
91/2016



Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A

Δ.Σ. Μύκης για την
υποβολή πρότασης στο
πρόγραμμα INTERREG VA 2014-2020»

13ο θέμα: «Υποβολή
πρότασης στην
επενδυτική
προτεραιότητα 9C στο
πλαίσιο του
προγράμματος
INTERREG V-A 20142020»
14ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Αποχέτευση
στους οικισμούς Δ.Κ.
Μύκης»
προϋπολογισμού
20.000,00 €
15ο θέμα: Επιχορήγηση
αθλητικού συλλόγου
«ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ».

Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
όπως αναλυτικά αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Τη συμμετοχή του Δήμου Μύλης ως επικεφαλής εταίρος / συντονιστής σε σχήμα φορέων που θα σχηματισθεί για την
υποβολή πρότασης με ενδεικτικό τίτλο: «Mineral Paths. Vacations and Nature in a blink» στο πλαίσιο της 2ης Ανοικτής
Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

92/2016

Να εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ενδυνάμωση Ευάλωτων Αγροτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τη φτώχεια μέσω της κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EVROPA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», 2η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας
Προτεραιότητας 4, Επενδυτική Προτεραιότητα 9c.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

93/2016

Την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση στους οικισμούς Δ.Κ. Μύκης» με πρόχειρη Δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που
θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 20/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Αποφασίζει ομόφωνα
94/2016

Εγκρίνει τη δαπάνη, αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.002 (Π.Α.Υ.:
217/2016) των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την επιχορήγηση του συλλόγου «ΑΕΤΟΣ
ΓΟΡΓΟΝΑΣ».

