ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 13/07/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

ο

1 θέμα:
«Τροποποίηση της
απόφασης
118/2013 του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Μύκης»

150/2015

Α) Τροποποιεί την απόφαση 118/2013 του δημοτικού συμβουλίου ως προς το
δικαιούμενο ποσό των εν λόγο υπαλλήλων
Β) Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 5.556,05€ για τον κ. Μωϋσίδη
Βασίλειο και το ποσό των 9.349,38€ για τον κ. Βαρελτζίδη Ηλία
Γ) Εισηγείται την τροποποίηση του προϋπ/σμού, προκειμένου να ενισχυθεί ο
Κ.Α.80-8117.017, συνολικά με το επιπλέον (πέρα των 9.669,71 €) ποσό των
5.235,72 €.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

2ο θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
οικ. έτους 2015
(12η
αναμόρφωση).

3ο θέμα: Χορήγηση
4ης γενικής
παράτασης της
συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
υποέργου 1:
«Μονάδα
επεξεργασίας
λυμάτων οικισμού
Μύκης» της
πράξης
«Αποχέτευση και
επεξεργασία
λυμάτων οικ.
Μύκης» με κωδικό
ΟΠΣ ‘’374182’’.
4ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής
του
έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων
Τ.Ε.
Ωραίου»
5ο θέμα: Χορήγηση
παράτασης για το
έργο «Έργα
υποδομής σε
οικισμούς Δ.Ε.
Εχίνου»

151/2015

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2015 ως εξής:
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
53.069,58 (με την 12η εισήγηση για
τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
- 3.374,22 ( 13.370 – 16.744,22 με την
παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
49.695,36
Αποφασίζει ομόφωνα
Τη χορήγηση της 4ης 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 30-09-2015 (ενενήντα
ημέρες).

152/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

153/2015

154/2015

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση
δρόμων Τ.Κ. Ωραίου» το οποίο ανατέθηκε στον κ. Σεφέρ Μπαϊράμ σε
εφαρμογή της υπ’ αρ. 121/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα
Τη μη έγκριση χορήγησης 1ης γενικής παράτασης έργου «Έργα υποδομής σε
οικισμούς Δ.Ε. Εχίνου».

5ο θέμα: Χορήγηση
παράτασης
διακοπής
εργασιών του
έργου:
«Αντικατάσταση
και ανύψωση
κεντρικού
συλλεκτηρίου
αγωγού
αποχέτευσης
ακαθάρτων
Εχίνου».

6ο θέμα:
Επιχορήγηση του
Α.Μ.Σ. «ΕΧΙΝΟΣ
ΣΠΟΡ» για τη
διοργάνωση
παιδικού
τουρνουά
ποδοσφαίρου.

Αποφασίζει ομόφωνα
Απορρίπτει το αίτημα του αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση και ανύψωση
κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου» για
χορήγηση παράτασης.
155/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση 3.000,00 ευρώ προς τον σύλλογο «Α.Μ.Σ. ΕΧΙΝΟΣ
ΣΠΟΡ» για να τα χρησιμοποιήσει με σκοπό τη διοργάνωση παιδικού τουρνουά
ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που
αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του.

156/2015

2. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
00-6734 (επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία με υπάρχουσα
πίστωση, Π.Α.Υ.: 369) των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015, για να δοθεί στον παραπάνω σύλλογο.

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

