ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 31/08/2016
θέμα
1ο θέμα: Χορήγηση 4ης
γενικής παράτασης
συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου:
«ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ.
2ο θέμα: Έγκριση 1ου
Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ»

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

158/2016

Τη χορήγηση 4ης 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 28-11-2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

159/2016

Την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ» ο
οποίος κλείνει στο ποσό των 32.999,95€ δηλαδή μειωμένος κατά 2,20€ από την αρχική σύμβαση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Α) Αναμορφώνει το Τεχνικό πρόγραμμα του παρόντος έτους ως εξής:

ο

3 θέμα: Τροποποίηση
προϋπολογισμού και
Τεχνικού προγράμματος
οικ. έτους 2016
(9η αναμόρφωση)

160/2016

1 ) καταργεί τα έργα Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Θερμών προυπολ. 8.600,00 € και Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών προυπ. 12.600,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016
2 )Εγγράφει στο τεχνικό πρόγραμμα 2016 νέο έργο με τίτλο « έργα υποδομής σε οικισμούς ΔΕ Θερμών» προυπ. 21.200,00 €
με πιστώσεις σατα 2016
3) ενισχύει τον προυπολ. των έργων κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικ. ΔΕ Θερμών κατά 5.600,00 € και του
έργου ύδρευση οικισμών ΔΕ Θερμών κατά 3.000,00 €
4) εγγράφει στο τεχνικό πρόγραμμα νέο έργο με τίτλο διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ταξί στον οικισμό Σμίνθης προυπ.
6.000,00 €
5) καταργεί το έργο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Σατρών» ποσού 12.600,00 €.
και εγγράφει νέο έργο «Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων σε οικισμούς Δ.Ε. Σατρών» ποσού 12.600,00 € με.
Β) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής :

Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων
ΚΑ

106011.001
306011.001
157326.003
207325.002
257131.002
257312.010
307323.015
307323.007
307323.016
307323.017

307323.027
307323.035

ΤΙΤΛΟΣ
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗ

Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

Μισθοδοσία 8ου-9ου δύο
διοικητικών που δεν
-4.748,00 προσλήφθηκαν
Μισθοδοσία 8ου-9ου προς
τοπογράφου που δεν
-2.748,00 προσλήφθηκε

φωτισμός γηπέδου Κοτύλης

-4.501,21 έκπτωση από τον ανάδοχο

ιδίοι πόροι

Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης

-2.261,76 έκπτωση από τον ανάδοχο

5119.002

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

Προμήθεια Χλωριοτήρων ΔΕ Μύκης

-698,02 έκπτωση από τον ανάδοχο

ιδίοι πόροι

ύδρευση οικισμών ΔΚ Μύκης
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε.
Σατρών

-800,00 έκπτωση από τον ανάδοχο

1311.001

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Θερμών
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών
τσιμεντοστρώσεις , κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και λοιπών τεχνικών
έργων αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε.
Κοτύλης

-12.600,00 Απόφ. 8/2016 Τοπ.Κοιν. Σατρών

1311.001

-1.799,99 έκπτωση από τον ανάδοχο
κατάργηση των έργων με
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
-8.600,00 ώστε να γίνει ένα ενιαίο
κατάργηση των έργων με
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
-12.600,00 ώστε να γίνει ένα ενιαίο

1311.001

1311.001

1311.001

-6.950,00 έκπτωση από τον ανάδοχο

1311.001

-1.250,00 έκπτωση από τον ανάδοχο

1311.001

-59.556,98

Από προς παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 59.556,98 € :
Αύξηση εξόδων
ΚΑ
006224.000

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΤΟΠ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ – ΩΡΑΙΟΥ

006492.001
008242.012

αγωγή αποζημίωσης της Χιτζιριέ
Γιουσούφ του Ιμπράμ
ετήσια εισφορά υπέρ Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου

257131.001

Προμήθεια κινητήρων, αντλιών ΔΕ
Μύκης

257312.007

κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικ. ΔΕ Θερμών

257312.012
307135.004
307135.006
307323.040
307323.041
307323.042

108113.004

Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Θερμών
προμήθεια παγκακίων & στάσεων
λεωφορείων
Προμήθεια πινακίδων
έργα υποδομής σε οικισμούς ΔΕ
Θερμών
διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ταξί
στον οικ. Σμίνθης
Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων σε
οικισμούς Δ.Ε. Σατρών
κατάθεση προτάσεων για την
υπόθεση του Κούλα Χασάν κατά του
Δήμου Μύκης

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

160,00 Αίτημα Τμήματος Πρωσωπικού
εκ παραδρομής υπολογίσθηκαν
λιγότεροι τόκοι που
καταλογίσθηκαν στο Δήμο με
691,26 δικαστική απόφαση
ετήσια εισφορά υπέρ Γεωτεχνικού
15,00 Επιμελητηρίου
κατεπείγουσα ανάθεση με την
187 απόφ. της ΟΕ για προμήθεια
6.488,00 αντλίας στην Αιώρα
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
για ενίσχυση του
5.600,00 προϋπολογισμού
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
για ενίσχυση του
3.000,00 προϋπολογισμού
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
7.000,00 για νέα προμήθεια
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
1.000,00 για νέα προμήθεια
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
21.200,00 για νέο έργο
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
6.000,00 για νέο έργο
12.600 Απόφ. 8/2016 Τοπ.Κοιν. Σατρών
εκ παραδρομής δεν
καταχωρήθηκε το ΤΠΥ 9/2015 με
δικαιούχο τον δικηγόρο Σεφέρ
389,00 Εκρέμ

ΠΗΓΗ
ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
4124.001

ιδίοι πόροι

1311.001

1311.001
ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
1311.001
ιδίοι πόροι
1311.001

ιδίοι πόροι

256041.001
256054.001

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων
ορισμένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων
υπαλλήλων ορισμένου χρόνου

Εισήγηση διοικητικής υπηρεσίας
2.500,00 για πρόσληψη προσωπικού
Εισήγηση διοικητικής υπηρεσίας
500,00 για πρόσληψη προσωπικού

67.143,26
Διαμόρφωση αποθεματικού:
Αρχικό αποθεματικό
46.180,43 (με την 8η τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
- 7.586,28 (59.556,98– 67.143,26 ) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
38.594,15
ΚΑ εσόδων :

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 εκσυγχρονισμό
κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου

1311.001

ΣΑΤΑ 2016

5121001

5123.001

20.679,56
1.497,68

11.253,96

2.200,00
2.977,95
0611
Τακτική επιχορήγηση
Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).
Αποφασίζει ομόφωνα
4ο θέμα: Έγκριση 3ης
κατανομής λειτουργικών
δαπανών σχολικών
μονάδων Δήμου Μύκης

Κατανέμει πίστωση για λειτουργικές ανάγκες σχολείων της Γ ΄ κατανομής έτους 2016 ως εξής :
Α) στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία και στο Ιεροσπουδαστήριο εχίνου Δήμου Μύκης:
161/2016

1

2/θ

Αιώρας

633,10

2

2/θ

Άλματος

554,12

3

4/θ

Άνω Θερμών

1.008,88

4

6/θ

Γλαύκης

3.203,52

5

2/θ

Γοργόνας

659,42

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

6

4/θ

Δημαρίου

1.226,71

7

12/θ

Εχίνου

4.404,09

8

2/θ

Ζουμπουλίου

9

14/θ

Κενταύρου

10

2/θ

Κοτύλης

580,45

11

2/θ

Κύκνου

0,00

12

2/θ

Μάνταινας

567,28

13

2/θ

Μελιβοίων

903,58

14

8/θ

Μύκης

3.247,86

15

6/θ

Πάχνης

2.111,18

16

2/θ

Ρεύματος

17

6/θ

Σμίνθης

18

2/θ

Τεμένους

19

4/θ

Ωραίου

1.557,06

20

4/θ

Ιεροσπουδαστήριο

1.596,55

0,00
5.619,11

46,08

5.573,03

409,33
1.793,99
646,26

ΣΥΝΟΛΟ

30.722,49
0

Παρακράτηση 1.5 /00

46.08

Σύνολο μετά την
παρακράτηση

30.676.41

Β) στη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης: 14.753,81€
Γ) στη σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης: 12.999,78€

5ο θέμα: Τροποποίηση
προϋπολογισμού της
ΚΔΕΜ οικ. έτους 2016
(3η αναμόρφωση)
6ο θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.
του έργου:

Αποφασίζει ομόφωνα
162/2016

163/2016

Εγκρίνει την υπ. αριθμ.47/2016 απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (ΑΔΑ: Ψ7ΙΚΟΡΤΑ-ΞΝ8) με θέμα
«Κατάρτιση και ψήφιση της 3ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού έτους 2016 της Κ.Δ.Ε.Μ.», με την
προαναφερθείσα απόφαση να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Εχίνου» που κλείνει στο ποσό των 12.702,14 €

«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Κ. Εχίνου
7ο θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.
του έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Τ.Ε. Ωραίου»
8ο θέμα: Έγκριση 1ου
ανακεφαλαιωτικού
πίνακα του έργου:
«Βελτίωση βατότητας
δρόμου από Ακραίο
προς Καλότυχο».
9ο θέμα: Έγκριση 1ου
Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του έργου:
«Αντικατάσταση και
ανύψωση κεντρικού
συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης
ακαθάρτων Εχίνου»
10ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Κ. Εχίνου»
11ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου:
«Ασφαλτόστρωση

Αποφασίζει ομόφωνα
164/2016

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Ε. Ωραίου» που κλείνει στο ποσό των 12.696,91 €
Αποφασίζει ομόφωνα

165/2016

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ακραίο προς Καλότυχο», που κλείνει στο ποσό των
12.702,42 €.

Αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση και ανύψωση κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου» που κλείνει στο ποσό των 42.105,00 €.
166/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

167/2016

Την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Εχίνου» λόγω μη παρέλευσης 15 μηνών από την
βεβαιούμενη περαίωση του έργου.

Αποφασίζει ομόφωνα
168/2016

Την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Ε. Ωραίου» λόγω μη παρέλευσης 15 μηνών από την
βεβαιούμενη περαίωση του έργου.

δρόμων Τ.Ε. Ωραίου»
12ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου: «Κατασκευή
χώρου δασικής
αναψυχής (Κατασκευή
παιδικής χαράς στον
οικισμό Κενταύρου)»
13ο θέμα: Χορήγηση 5ης
γενικής παράτασης της
συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου :
«Αντικατάσταση και
ανύψωση κεντρικού
συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης
ακαθάρτων Εχίνου»

Αποφασίζει ομόφωνα
Την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής (Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό
Κενταύρου)» λόγω μη παρέλευσης 15 μηνών από την βεβαιούμενη περαίωση του έργου.
169/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Την έγκριση της 5ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση και ανύψωση
κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου», αναδόχου κ. Χρήστου Κατσούλη, μέχρι 09-09-2016 (ενός
μήνα)
170/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ακραίο προς Καλότυχο» η οποία
αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Χατζηγιαννάκου Μαρία ,ως πρόεδρο, Μηχανικός Περιβάλλοντος, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Τοπείρου ,με αναπληρωτή

ο

14 θέμα: Συγκρότηση
επιτροπής προσωρινής
και οριστικής
παραλαβής του έργου:
«Βελτίωση βατότητας
δρόμου από Ακραίο
προς Καλότυχο».

την Μισκάκη Αμφιθέα , Πολ. Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων
171/2016

2.

Κούτσικου Ιωάννα ,Πολιτικό Μηχανικό 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: «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ακραίο προς
Καλότυχο».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το υπ. αριθμ. 12068/26-8-2016 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για
την ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος και η με αριθμ. 52/2016 απόφαση του Δ.Σ. που

ορίζει τους Δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής έργων.
Αποφασίζει ομόφωνα

15ο θέμα: Συγκρότηση
επιτροπής προσωρινής
και οριστικής
παραλαβής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΙΚ.
ΓΟΡΓΟΝΑΣ».

16ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Διαπλάτυνση
αγροτικών δρόμων Δ.Ε.
Σατρών».
17ο θέμα: Έγκριση
επιστροφής ποσού από
την εταιρεία Μ. Γιαζιτζή
& ΣΙΑ Ο.Ε. προς την
σχολική επιτροπή
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου
Μύκης

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΙΚ. ΓΟΡΓΟΝΑΣ» η οποία αποτελείται
από τα εξής μέλη:
1. Μουργόπουλο Φώτιο ,ως πρόεδρο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων ,με αναπληρωτή την
Παρδάλη Ευμορφία , Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Ξάνθης.
2.

172/2016

Κούτσικου Ιωάννα ,Πολιτικό Μηχανικό 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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΙΚ.
ΓΟΡΓΟΝΑΣ».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το υπ. αριθμ. 12068/26-8-2016 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για
την ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος και η με αριθμ. 52/2016 απόφαση του Δ.Σ. που
ορίζει τους Δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής έργων.
Αποφασίζει ομόφωνα

173/2016

Την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σατρών,
προϋπολογισμού 12.600,00€.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

174/2016

1.
Εγκρίνει την επιστροφή ποσού από την εταιρεία «Μ. Γιαζιτζή κα ΣΙΑ» προς την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή Δήμου
Μύκης όπως φαίνεται παρακάτω:
α) για την περίοδο από 01/09/2014 έως την 31/12/2014 ποσό επιστροφής 11,43€
β) για την περίοδο από 01/01/2015 έως την 31/12/2015 ποσό επιστροφής 695,89 €
Σύνολο: 707,32€

18ο θέμα: Χορήγηση
θέσης στάθμευσης σε
Α.Μ.Ε.Α. στον οικισμό
Κενταύρου
19ο θέμα: Έγκριση
πρόσληψης εποχιακού
προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
δίμηνης απασχόλησης

Αποφασίζει ομόφωνα
175/2016

Εγκρίνει την αναβολή του θέματος για μελλοντική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Αποφασίζει ομόφωνα
176/2016

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

ο

20 θέμα Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού
Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης
απασχόλησης .

21ο θέμα: Έγκριση
απόφασης του τοπικού
Συμβουλίου σχετικά με
τις αυθαίρετες ενέργειες
εκμετάλλευσης επί της
Πηγής που βρίσκεται
στη θέση «Καρά Αμάτ»
από το Δήμο Ξάνθης
22ο θέμα: Έγκριση
τρίμηνης άδειας
απουσίας του Δημοτικού
Συμβούλου κ. Χόμκο
Ερκάν.

177/2016

Εγκρίνει την πλήρωση των δύο (2) θέσεων συνολικά έκτακτου προσωπικού για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, κατηγορίας /
κλάδου :
-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (κάτοχος άδειας χειριστή γκρέιντερ και ελλείψει αυτού με άδεια JCB) ένα (1) άτομο.
-ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ (χειρονάκτες - χωρίς τυπικά προσόντα) ένα (1) άτομο.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνεται η αναβολή του θέματος και επαναφορά του μετά από έλεγχο όλων των στοιχείων.

178/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

179/2016

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

Αποφασίζει ομόφωνα

ο

23 θέμα: Έγκριση τρίμηνης
άδειας απουσίας του
Δημοτικού Συμβούλου κ.
Χασάν σαλή Ρετζέπ.

180/2016

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

ο

24 θέμα: Οικονομική

ενίσχυση δημότη λόγω
πυρκαγιάς οικίας
25ο θέμα:
Αντικατάσταση μέλους
της σχολικής επιτροπής
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

181/2016

Εγκρίνει την αναβολή συζήτησης του θέματος
Αποφασίζει ομόφωνα

182/2016

1. Αντικαθιστά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κ. Καπζά
Φεζουλά Αδέμ, με τον Ραμαδάν Εκρέμ του Αχμέτ.
2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου.

