ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 30/09/2016
θέμα

Περίληψη Απόφασης

α/α
Απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
1ο θέμα: Έγκριση
μετακίνησης Δημάρχου
για τη συμμετοχή στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ
την 17η και 18η
Οκτωβρίου 2016.

183/2016

1) Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4336/2015. Συγκεκριμένα εγκρίνει τη μετακίνηση
του Δημάρχου στον Βόλο στις 16 Οκτωβρίου για να παρευρεθεί στο διήμερο ειδικό συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: «Αλλαγή
του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο
Domotel Xenia στον Βόλο. Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας είναι τρείς.
2) Εγκρίνει τη δαπάνη, αναλαμβάνει και διαθέτει το ποσό των 320,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421 των εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την μετακίνηση του Δημάρχου (ΠΑΥ: Α-377/2016).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤ Α ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α)Αναμορφώνει το Τεχνικό πρόγραμμα του παρόντος έτους ως εξής:
Ενισχύει τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ταξί στον οικισμό Σμίνθης με 7.000,00 €
.Σύνολο προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ
Β) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής :

2ο θέμα: Τροποποίηση
Τεχνικού προγράμματος
και προϋπολογισμού οικ.
έτους 2016. (10η
αναμόρφωση)

Ως προς τα έξοδα
184/2016

Μείωση εξόδων

ΚΑ

τίτλος

00ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΛΟΙΠΕΣ
6821.001 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
10δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
6011.001 τακτικά επιδόματα)

ποσό

πηγή
χρηματοδότηση
ς

αιτιολογία
τα περισσότερα πρόστιμα έχουν
πληρωθεί. Δεν έχει βεβαιωθεί κάτι
-1.373,83 νέο

ιδίοι πόροι

Μισθοδοσία 10ου δύο
διοικητικών που δεν
-2.374,00 προσλήφθηκαν

ιδίοι πόροι

30Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
6011.001 υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

Μισθοδοσία 10ου προς
τοπογράφου που δεν
-1.374,00 προσλήφθηκε

ιδίοι πόροι

Από προς παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 5.121,83 € :

ΚΑ
00-6111.
006331.002
006526.001
307323.041

τίτλος
Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων

ποσό

αιτιολογία
αίτημα Δ/νσης για ανάθεση σε
178,60 δικηγόρο

φόροι έτους 2016
χρεωλύσιο για αγορά οικοπέδων
Εχίνου
διαμόρφωση χώρου στάθμευσης
ταξί στον οικ. Σμίνθης

1.373,83 ΕΝΦΙΑ έτους 2016
εκ παραδρομής υπολογίσθηκε
428,25 μικρότερο ποσό
αίτημα Τεχνικής Υπηρεσίας
7.000,00 λόγω αύξησης προυπ. Έργου
8.980,68

Αύξηση εξόδων
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
38.594,15 (με την 9η τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
3.858,85 (5.121,83– 8.980,68 ) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
34.735,30
Το οποίο αναλύεται ως εξής :
υπόλοιπο δανείου από την
τράπεζα Πειραιώς για
5121001
οφειλές ΠΟΕ
20.679,56
χρημ υπόλοιπο Σατα
1.497,68
σχολείων 2015 1.013,00 €
5123.001 και 2014 1.396,27 €
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
11.253,96
κεντρικού
5124003
υδροθεραπευτηρίου
1.304,10
0611
Τακτική επιχορήγηση

πηγή
χρηματοδότησης
ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
σατα 2.200 και
3.800 ιδίοι πόροι

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).
Καταψηφίζει ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν λόγω μη διευκρίνησης των αποριών του.
3ο θέμα: Τακτοποίηση
λογαριασμού
38.03.04.001 Γενικής
Λογιστικής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
185/2016

Εγκρίνει την τακτοποίηση – κλείσιμο του λογαριασμού 33.95.99.0004 της Γενικής Λογιστικής ποσού 20.000,00€ και τη
μεταφορά του, σε λογαριασμό της ομάδας οκτώ (8) της Γεν. λογιστικής.
Αποφασίζει ομόφωνα
1) Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου και του ειδικού του συνεργάτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4336/2015.
Συγκεκριμένα εγκρίνει την εν λόγω μετακίνηση στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2016 στα πλαίσια
συναντήσεων με Υπουργούς για θέματα που αφορούν το Δήμο. Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας είναι μία.

ο

4 θέμα: Έγκριση
μετακίνησης Δημάρχου
& Ειδ. Συνεργάτη κ.
Καπζά Μουζαφέρ &
έγκριση /διάθεση
πιστώσεων

186/2016

2) Εγκρίνει τη δαπάνη, αναλαμβάνει και διαθέτει το ποσό των 280,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421 των εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την μετακίνηση του Δημάρχου (ΠΑΥ: Α-371/2016).
3) Εγκρίνει τη δαπάνη, αναλαμβάνει και διαθέτει το ποσό των 280,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6422 των εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την μετακίνηση του ειδικού συνεργάτη (ΠΑΥ: Α-372/2016).

5ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου:
«Διαπλάτυνση
αγροτικών δρόμων σε
οικισμούς Δ.Ε. Σατρών».

6ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Έργα υποδομής
σε οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών» ποσού

Αποφασίζει ομόφωνα
Την ακύρωση συζήτησης του θέματος.
187/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
188/2016

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών» ποσού 21.200,00 €, τη διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισμού.

21.200,00 €
7ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικισμούς
Δ.Ε. Θερμών» ποσού
5.600,00 €.
8ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Ύδρευση
οικισμών Δ.Ε. Θερμών»
ποσού 10.000,00 €
9ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Διαμόρφωση
χώρου στάθμευσης ταξί
στον οικισμό Σμίνθης»
ποσού 13.000,00 €.
10ο θέμα: Χορήγηση 1ης
γενικής παράταση του
έργου: «Επισκευή –
συντήρηση σχολικών
κτιρίων Δήμου Μύκης»
11ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου: «Συντήρηση
ποδοσφαιρικού γηπέδου
οικισμού Γοργόνας»
προϋπολογισμού
12.600,00 €

Αποφασίζει ομόφωνα
Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών» ποσού
5.600,00 €, τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
189/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
190/2016

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Θερμών» ποσού 10.000,00 €, τη διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισμού.

Αποφασίζει ομόφωνα

191/2016

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ταξί στον οικισμό Σμίνθης» ποσού 10.000,00€,
τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Αποφασίζει ομόφωνα
192/2016

Τη χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», αναδόχου Ματζήρ Ναήλ δέκα πέντε ημερών έως την 03-10-2016.

Αποφασίζει ομόφωνα

193/2016

Tην έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου οικισμού Γοργόνας»
προϋπολογισμού 12.600,00 €, μέχρι την οριστική παραλαβή αυτού, λόγω μη παρέλευσης 15 μηνών από την βεβαιούμενη
περαίωση του έργου.

12ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου: «Βελτίωση
βατότητας δρόμου από
Ακραίο προς Καλότυχο»
προϋπολογισμού
12.699,83 €
13ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«Έργα υποδομής σε
οικισμούς ΔΕ Κοτύλης»
14ο θέμα: Έγκριση
ανάθεσης της υπηρεσίας
«Καθαρισμός
κοινόχρηστων χώρων σε
οικισμούς του Δήμου
Μύκης» σε ιδιώτη
εργολάβο.
15ο θέμα: Έγκριση
υποβολής πρότασης για
την επιχορήγηση του
έργου ( πράξη) με την
ονομασία « ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ» στο πλαίσιο της
πρόσκλησης της
Περιφέρειας ΑΜΘ με
κωδικό Α.Μ. Θ 28, αρ.
πρωτ. 2930/6-7-2016

Αποφασίζει ομόφωνα

194/2016

Tην έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ακραίο προς Καλότυχο»
προϋπολογισμού 12.699,83 €, μέχρι την οριστική παραλαβή αυτού, λόγω μη παρέλευσης 15 μηνών από την βεβαιούμενη
περαίωση του έργου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
195/2016

Tην έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Έργα υποδομής σε οικισμούς ΔΕ Κοτύλης, καθώς έχει παρέλθει
έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

196/2016

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων
χώρων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης».
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες

Αποφασίζει ομόφωνα

197/2016

Α) Την έγκριση υποβολής πρότασης για την επιχορήγηση του έργου ( πράξη) με την ονομασία « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜΘ με κωδικό Α.Μ. Θ 28, αρ. πρωτ. 2930/6-7-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1621,
στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άξονας Προτεραιότητα 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή
ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Μύκης κ. Καπζά Τζεμήλ και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή
του κ. Κιούρτ Εμβέρ, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και στην υπογραφή των απαιτούμενων
εγγράφων.

16ο θέμα: Σχέδιο
απόφασης εκτέλεσης του
έργου με ίδια μέσα:
(ΠΡΑΞΗ) με την
ονομασία «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ», στο πλαίσιο της
πρόσκλησης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με
ΚΩΔ. Α.Μ.Θ.28 , αριθ.
πρωτ. 2930/6-7-2016»

Αποφασίζει ομόφωνα
Την υλοποίηση με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ του Υποέργου (Α/Α: 1) « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης» με κωδικό ΟΠΣ 5002705, στο
πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020, Άξονας Προτεραιότητα 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική
Συνοχή ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, (Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ 28, Α/Α ΟΠΣ:
1621, ΑΠ: 2930/06-07-2016 ) της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας», σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση
198/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
17ο θέμα: Λήψη
απόφασης για τον
καθορισμό ομάδας
έργου στον Δ. Μύκης για
την υποβολή –
παρακολούθηση –
παραλαβή εκτέλεσης του
έργου : (ΠΡΑΞΗ) με την
ονομασία «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ», στο πλαίσιο της
πρόσκλησης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με
ΚΩΔ. Α.Μ.Θ.28 , αριθ.
πρωτ. 2930/6-7-2016.

Α) Ορίζει υπεύθυνο έργου την Ιμάμ Χατιτζέ ΔΕ Διοικητικών -Οικονομικών υπάλληλος του αυτοτελές γραφείου Κοινωνικής
Προστασίας- Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του αυτοτελές γραφείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς Δήμου
Μύκης με αναπληρωτή της τον Μωϋσίδης Βασίλειος, ΔΕ Διοικητικού- Οικονομικού Προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών Δήμου Μύκης

199/2016

Β) Ορίζει υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού Αντικειμένου του Έργου τον
Παπουτσόγλου Στυλιανός, ΠΕ Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Υπεύθυνο για την Παρακολούθηση
της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου με αναπληρωτή του τον Καπζά Μουζαφέρ, ΠΕ
Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου σε Νομικά Θέματα.
Γ) Ορίζει υπεύθυνο για την Οικονομική Διαχείριση του Έργου την Μύτικα Μαρία , ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού , Προϊστάμενη
του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μύκης με αναπληρωτή της τον Μπάτζιο Κωνσταντίνο , ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού , υπάλληλος τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μύκης
Δ) Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του έργου ( πράξης) που θα αποτελείται από τους:
Τακτικά Μέλη:
1)
Δήμαρχο Μύκης, Καπζά Τζεμήλ.
2)
Κύρου Μαρία, Δ/ντρια της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης

3)
Μωϋσίδης Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μύκης.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)
Ραμαδάν Μπαχρή, Δημοτικό Σύμβουλο.
2)
Βαρελτζίδης Ηλίας, υπάλληλο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης.
Νεοκλέους Νικόλαο, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Μύκης.
18ο θέμα: Ορισμός
Επιτροπής εξέτασης
καταλληλότητας
ακινήτου για την
στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ

Αποφασίζει ομόφωνα

200/2016

Ορίζει μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου του άρθρου 7 του ΠΔ 271/80 τους:
1. Δήμαρχο Μύκης κ. Καπζά Τζεμήλ ως μέλος της επιτροπής, με αναπληρωτή του την Δημοτική Σύμβουλο Εφέντη Εμπιέ
2.
Κιούρτ Εμβέρ Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο
Μουσταφάογλου Μεχμέτ
Το τρίτο μέλος της επιτροπής (μηχανικός) ορίστηκε από το Δήμαρχο.

