ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 25/05/2016
θέμα
1ο έκτακτο θέμα:
Χορήγηση/θεώρηση
άδειας παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών

Περίληψη Απόφασης

α/α
Απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
96/2016

1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει τη θεώρηση της 1/2015 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Χοτζάρ Χασάν του Μεχμέτ και της Τζεμιλέ,
κάτοικο του οικισμού Αιμόνιο της Δημοτικής Ενότητας Κοτύλης του Δήμου Μύκης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Αναμορφώνει το Τεχνικό πρόγραμμα του παρόντος έτους ως εξής:
Eγκρίνει τη μείωση ως προς τον προϋπολογισμό του έργου με ΚΑ 25-7312.010 «Ύδρευση οικισμών Δ.Κ. Μύκης» από
40.000,00 ευρώ σε 20.000,00 €
Eγκρίνει την εγγραφή της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του έργου Βελτίωση – αντικατάσταση δικτύων
ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

1ο θέμα: Τροποποίηση
προϋπολογισμού οικ.
έτους 2016 (6η
αναμόρφωση).

97/2016

Eγκρίνει την τροποποίηση του τίτλου της μελέτης με ΚΑ 15-7412.001 από «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου στην Σμίνθη» σε : «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον οικισμό Σμίνθης »
Eγκρίνει την εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2016 κωδικού με τίτλο έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό
Ωραίου», ποσού 15.000,00 €.
Β) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής:
Ως προς τα έσοδα
ΚΑ
4142.011

τίτλος
εισπράξεις από αναδόχους
έργων για εξόφληση

ποσό

αιτιολογία
επειδή τα τιμολόγια των
3.000,00 εφημερίδων κόβονται στο όνομα

προκηρύξεων εφημερίδων

του Δήμου , μας χρειάζεται ΚΑ
εσόδων για την είσπραξη του
ποσού από τους αναδόχους
. Ως προς τα έξοδα

Μείωση εξόδων
ΚΑ

106011.001
106142.001

τίτλος
αγωγή αδικαιολόγητου
πλουτισμού του Κενάν
Οτουζμπήρ του Ζικρί κλπ
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
αμοιβή ορκωτού λογιστή χρήσης
31/12/2015

206141.001

αμοιβή ΣΔΑΝΞ για αποκομιδή
απορριμμάτων

306011.001
257312.010

Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

006492.002

307112.000

ύδρευση οικισμών ΔΚ Μύκης
αγορά οικοπέδων για την
κατασκευή παιδικών χαρών σε
οικισμούς Δ Μύκης

ποσό

αιτιολογία
αίτημα νομικού συμβούλου
- Δήμου. Δεν θα έχουμε τελεσιδικία
11.000,00 το 2016

-4.748,00
-924,00

-9.894,20

-6.870,00
20.000,00

Μισθοδοσία Απριλίου - Μαΐου
δύο διοικητικών που δεν
προσλήφθηκαν
έκλεισε η σύμβαση σε μικρότερο
ποσό
αίτημα προϊσταμένης Οικον.
Υπηρεσιών . Εκ παραδρομής
υπολογίσθηκε επιπλέον ποσό
Μισθοδοσία Ιανουαρίου - Μαΐου
ενός τοπογράφου που δεν
προσλήφθηκε
αίτημα του προϊσταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών

- αίτημα του προϊσταμένου
15.000,00 τεχνικών Υπηρεσιών
68.436,20

Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 71.436,20 € :
Αύξηση εξόδων

χρηματοδότηση

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
1311

5122.001

ΚΑ

τίτλος

006492.001

αγωγή αποζημίωσης της Χιτζιριέ
Γιουσούφ του Ιμπράμ

006492.008

δικαστική δαπάνη και τόκοι για
την αγωγή του Κούλα Χασάν .

006495.004

παράβολα για υποβολή
ενστάσεων
σύναψη προγραμματικής
σύμβασης με τον Δ Αβδήρων για
διοικητική και τεχνική
υποστήριξη
εξαγωγή αντλιών ύδρευσης για
εντοπισμό προβλημάτων

006737.004
256279.000
306262.011
306262.012

30-6462.
70-6634.

ποσό

αιτιολογία
αγωγή αποζημίωσης της
Χιτζιριέ Γιουσούφ του Ιμπράμ
βάσει της απόφασης
347/2015 Μονομελούς
6.516,34 Εφετείου Θράκης
δικαστική δαπάνη και τόκοι
για την αγωγή του Κούλα
Χασάν κατά του Δήμου
1.970,00 Μύκης
παράβολο για υποβολή
αντιρρήσεων κατά πράξης
χαρακτηρισμού του
80,00 Δασαρχείου

αίτημα του προισταμένου
5.000,00 τεχνικών Υπηρεσιών
έγινε κατεπείγουσα ανάθεση
499,38 με την υπ αρ. 86/2016

συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Θερμών

6.409,15

συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Σατρών

6.000,00

Δημοσίευση προκηρύξεων
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού

3.000,00
1.000,00

αίτημα του προισταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών
αίτημα του προισταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών
επειδή τα τιμολόγια των
εφημερίδων κόβονται στο
όνομα του Δήμου , μας
χρειάζεται ΚΑ εξόδων για την
έκδοση ΧΕΠ
Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και

χρηματοδότηση

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
1214.000 &
409,15 από
5122.007
1214.000

ιδίοι πόροι

706699.000
157326.004

λευκά είδη και ιματισμός για το
ξενώνα Ιαματικών Λουτρών
κατασκευή παιδικής χαράς στον
οικισμό Ωραίου

707135.001

εκπόνηση μελετών για την
κατασκευή του έργου βελτίωση αντικατάσταση δικτύων
ύδρευσης οικισμών Δήμου
Μύκης
προμήθεια σιτών για πόρτες παράθυρα του
υδροθεραπευτηρίου Ιαμ.
Λουτρών

00-8114.

Φόροι - Τέλη

008261.001

επιστροφές χρημάτων

257412.009

ευπρεπισμού για τον ξενώνα
Ιαματικών Λουτρών
σεντόνια , μαξιλαροθήκες
κλπ για το ξενώνα
1.500,00 Ιαματικών Λουτρών
15.000,0 αίτημα του προισταμένου
0 τεχνικών Υπηρεσιών

50.000,0 αίτημα του προϊσταμένου
0 τεχνικών Υπηρεσιών

αίτημα του προισταμένου
1.500,00 τεχνικών Υπηρεσιών
Φόρος εισοδήματος 2010 &
τέλος μηχανήματος πρ. Κοιν.
188,04 Θερμών
επιστροφή ποσού σε
δικαιούχο ΧΕΠ (Αδέμ
Χατιτζέ) λόγω λανθασμένου
184,47 υπολογισμού κρατήσεων
98.847,3
8

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
61.968,90 (με την 5η εισήγηση για τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
- 27.411,18 (98.847,38 - 71.436,20) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
34.557,72

ιδίοι πόροι
5122001
20.000 € από
1311,916,50 €
από 5122.001 ,
925,62€ από
5119.002
28.157,88 από
ιδίους πόρους

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

4219

ΚΑ εσόδων :

5121001

5123.001
5124001

5124003

υπόλοιπο δανείου από την
τράπεζα Πειραιώς για
οφειλές ΠΟΕ
χρημ υπόλοιπο Σατα
σχολείων 2015 1.013,00 €
και 2014 1.396,27 €
ΕΣΠΑ για τεχνική υποστήριξη
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου

20.679,56
1.774,92

821,69
11.253,96

27,59
0611

Τακτική επιχορήγηση

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).
Γ. Εγκρίνει την τροποποίηση του τίτλου της μελέτης με ΚΑ 15-7412.001 από «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου στην Σμίνθη» σε: «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον οικισμό
Σμίνθης»
Καταψηφίζουν οι δημ. σύμβουλοι κοι. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν και Γιουρούκ Σαλή καθώς διαφωνούν ως προς τη μείωση
εξόδων του ΚΑ 30-7112.000.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
2ο θέμα: Κατανομή
πιστώσεων για
λειτουργικές ανάγκες
σχολείων της Β΄ δόσης
2016.

3ο θέμα: Έγκριση
καταβολής προστίμου
για παλαιές οφειλές των
πρώην κοινοτήτων.

98/2016

99/2016

1. Κατανέμει πίστωση για λειτουργικές ανάγκες σχολείων της β΄ δόσης 2016 ως εξής :
Α) στα μ/κά δημοτικά σχολεία και στο Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Δ Μύκης συνολικό ποσό 30.676,43 €, με την κατανομή που
προτείνεται στο με το υπ ‘αρ. Φ.8.2/2.2/3455_2/26-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π/βαθμιας & Δ/βαθμιας Εκπαίδευσης
Ανατ. Μακ. Θράκης.
Β) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης : 14.753,80 ευρώ
Γ) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης : 12.999,77 ευρώ
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη καταβολή από το Δήμο Μύκης των προστίμων και προσαυξήσεων για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών
δηλώσεων συνολικού ποσού 1.450,48€.

Επειδή τα πρόστιμα εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων και προσαυξήσεων δεν προκύπτουν από υπαιτιότητα των
υπαλλήλων:
α) Οι μεν κοινότητες δεν είχαν το προσωπικό και τις γνώσεις (ένας και μοναδικός υπάλληλος ΔΕ Γραμματέων) δεν έλαβαν
κάποια ειδοποίηση ότι από κάποια χρονολογία και μετά πρέπει να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις τα ΝΠΔΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό δεν υπέβαλαν ποτέ φορολογική δήλωση.
β) Στο δε Δήμο Μύκης η αρμόδια υπάλληλος (λογίστρια) την περίοδο εκείνη ήταν σε άδεια κυήσεως και από τον εξωτερικό
συνεργάτη λογιστή κατατέθηκε μεν προσωρινή δήλωση για το νέο Δήμο με τα στοιχεία του παλαιού, η οποία δεν
οριστικοποιήθηκε και δεν λήφθηκε υπόψη από την εφορία, ενώ θα έπρεπε να γίνει φορολογική δήλωση και για τον παλαιό
αλλά και για το νέο Δήμο από τη στιγμή που αυτός ιδρύθηκε στις 27/12/2010.
4ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου: «Ύδρευση
οικισμών Δ.Ε. Μύκης»

Αποφασίζει ομόφωνα

100/2016

Την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης», εργολαβίας κ. Αχμέτ Καπζά συνολικής δαπάνης
19.198,91 € εκ των οποίων 15.608,87 € για εργασίες και 3.590,04€ για Φ.Π.Α.

Αποφασίζει ομόφωνα

5ο θέμα: Συγκρότηση
Επιτροπής Προσωρινής
και Οριστικής
Παραλαβής του έργου
«Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων
σε οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών»

6ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

101/2016

102/2016

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών» η
οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1.
Μαρία Χατζηγιαννάκου, ως πρόεδρο, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Τοπείρου με
αναπληρώτρια την Αθηνά Κυπριανίδου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης
2.
Δήμητρα Πλουμιστού, Πολ. Μηχανικό, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης με αναπληρώτρια τη Βασιλική Καλτσά, Ηλ.
Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ 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: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε
οικισμούς Δ.Ε. Θερμών».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το 5769/19-05-2016 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 την οριστική παραλαβή του έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας Κ/Ξ Γ ΑΓΓΕΛΗΣ – Κ
ΔΕΛΚΟΣ επειδή περαιώθηκε την 03-09-2014, παραλήφθηκε προσωρινά την 02-12-2014, βρίσκεται σε καλή

κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ»
7ο θέμα: Χορήγηση 4ης
γενικής παράτασης της
συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου :
«Αντικατάσταση και
ανύψωση κεντρικού
συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης
ακαθάρτων Εχίνου».
8ο θέμα: Έγκριση
σύναψης
προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Μύκης και του
Δήμου Αβδήρων για
παροχή Διοικητικής και
Τεχνικής Υποστήριξης.
9ο θέμα: Χορήγηση 3ης
γενικής παράτασης της
συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου :
«Έργα ανάπλασης
οικισμού Ιαματικών
πηγών Δήμου Μύκης»
10ο θέμα: Συγκρότηση
Επιτροπής Προσωρινής

Αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση της χορήγησης 4ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση
και ανύψωση κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου», αναδόχου κ. Χρήστου Κατσούλη, μέχρι
09-08-2016 (τρεις μήνες).
103/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή της συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση με τίτλο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Μύκης και του Δήμου Αβδήρων για παροχή Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
104/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

105/2016

Την έγκριση της 3ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: ««ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», αναδόχου Κ/Ξ Μερκούρη Σπ.- Χατζηκωνσταντίνου Φ. ενενήντα (90) ημερών δηλαδή
μέχρι 28-08-2016.

Αποφασίζει ομόφωνα
106/2016
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του οικισμού Μύκης» η

και Οριστικής
Παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση
εκπαιδευτικού πάρκου
στην είσοδο του
οικισμού Μύκης»

οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Χωλίδης Στυλιανός, ως πρόεδρο, πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων ,με αναπληρωτή τον
Μουργόπουλο Φώτιο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων
2.

Κούτσικου Ιωάννα ,Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης με αναπληρωτή την Καλτσά Βασιλική,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ 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: «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο
του οικισμού Μύκης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το από 4-6-2016 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.
11ο θέμα: Σ Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευή –
συντήρηση σχολικών
κτιρίων Δήμου Μύκης» ,
ποσού 34.100,00€
12ο θέμα: Έγκριση 6ου
Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα και 4ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
υποέργου: «Μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων
οικισμού Μύκης» της
πράξης «Αποχέτευση και
επεξεργασία λυμάτων
οικισμού Μύκης»
προϋπολογισμού
1.196.711,33 €.

Αποφασίζει ομόφωνα

107/2016

Την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης» με πρόχειρη δημοπρασία, σύμφωνα με
τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 18/16 μελέτη όπως
συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου: «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 €.
108/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
ο

13 θέμα: Συγκρότηση
επιτροπής Προσωρινής
και Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«Εκσυγχρονισμός –
ανακαίνιση κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου
στον οικισμό Ιαματικών
πηγών Δήμου Μύκης»,
συμβατικού
προϋπολογισμού
370.107,63 €

14ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Έργα υποδομής
σε οικισμούς Δ.Κ.
Εχίνου»
15ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε
οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης»

109/2016

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός – ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό
Ιαματικών πηγών Δήμου Μύκης» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
4.
Σιαμίδης Ιωάννης, ως πρόεδρο, πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Τοπείρου, με αναπληρωτή την Μισκάκη
Αμφιθέα, Πολ. Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων
5.
Κούτσικου Ιωάννα ,Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης με αναπληρωτή την Καλτσά Βασιλική,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Μύκης
6.
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: «Εκσυγχρονισμός – ανακαίνιση κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών πηγών Δήμου Μύκης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το 5771/19-05-2015 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

110/2016

Την εκτέλεση του έργου «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου» με πρόχειρη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα
καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 16/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Αποφασίζει ομόφωνα

111/2016

Την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης» με πρόχειρη
δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ.
19/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
ο

16 θέμα: Οικονομική
ενίσχυση δημοτών

17ο θέμα: Οικονομική
ενίσχυση της Αθλητικής

112/2016

113/2016

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση με τίτλο: «Οικονομική ενίσχυση δημοτών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένωσης Κοτύλης
για διεξαγωγή
Αθλητικών Εκδηλώσεων.

Εγκρίνει τη δαπάνη, αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.002 (Π.Α.Υ.:
245/2016) των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την επιχορήγηση της Αθλητικής Ένωσης Κοτύλης.
Καταψηφίζει ο δημ. σύμβουλος κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν.

18ο θέμα: Αίτηση
χορήγηση τρίμηνης
άδειας απουσίας του
Δημοτικού συμβούλου κ.
Κιοσέ Μετήν.

Αποφασίζει ομόφωνα
114/2016

Εγκρίνει την άδεια του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κιοσέ Μετήν να απέχει από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου για
συνολικό διάστημα 3 μήνών, με ημερομηνία αφετηρίας την επομένη της παρούσης.

