ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 24/02/2016
θέμα
1ο θέμα: «Σύναψη
προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Δήμου
Μύκης και Συνδέσμου
Διαχείρισης
Απορριμμάτων Νομού
Ξάνθης για την
διοικητική υποστήριξη
στην υλοποίηση του
προγράμματος
ανακύκλωσης στον Δήμο
Μύκης για το έτος
2016».
2ο θέμα«Κατανομή
πίστωσης για
λειτουργικές ανάγκες
σχολείων της Α δόσης
2016».

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

1.
Την διαπίστωση της αδυναμίας υλοποίησης του προγράμματος ανακύκλωσης λόγω έλλειψης προσωπικού.
2.
Την σύναψη διμερούς προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε.
3.
Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Μύκης για τη υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με τον
Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης.
24/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

25/2016

Κατανέμει πίστωση για λειτουργικές ανάγκες σχολείων της α ΄ δόσης 2016 ως εξής :
Α) στα Μειονοτικά Δημοτικά σχολεία και στο Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Δ. Μύκης 30.676,43 €
Β) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης: 14.753,80 ευρώ
Γ) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης: 12.999,77 ευρώ
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

ο

3 θέμα: «Γνωμοδότηση
επί του προσωρινού
διαχειριστικού σχεδίου
βόσκησης του Δήμου
Μύκης».

26/2016

α) Τη διόρθωση στη σελίδα 23 του προσωρινού διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης στην ενότητα 11, στο ορθό: «Από τα
στοιχεία της παρούσας μελέτης προκύπτει, ότι οι βοσκότοποι του Δήμου Μύκης υπερβόσκονται στο σύνολο της, υφίστανται
υψηλή βοσκοφόρτωση…»
β) Την προσεκτική αξιολόγηση όλων των εκτάσεων που δυνητικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση κατά τα
προβλεπόμενα του άρθρου 1 του ν. 4351/2015, ώστε σε καμία περίπτωση να μην υποεκτιμηθεί η έκταση που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, γιατί αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για την κτηνοτροφία και την οικονομία της περιοχής του Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής:
Ως προς τα έσοδα
Αύξηση εσόδων
ΚΑ

2111

2115
4ο θέμα: «Τροποποίηση
προϋπολογισμού οικ.
έτους 2016. (2η
αναμόρφωση)».

τίτλος
Τακτικά έσοδα από
τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού
Τακτικά έσοδα από
τέλος ακίνητης
περιουσίας

ποσό

αιτιολογία

αποστολή από την ΔΕΗ
35.715,74 στοιχείων 12ου του 2015
αποστολή από την ΔΕΗ
3.184,29 στοιχείων 12ου του 2015
38.900,03

27/2016

Ως προς τα έξοδα
1. Αλλαγή χρηματοδότησης έργων από πυροπροστασία
ΚΑ

Τίτλος

Ποσό
6.000,00

Αρχική
χρηματοδότηση
Πυροπροστασία

Τελική
χρηματοδότηση
5119.002

306262.011
306262.012

συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Θερμών
συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Σατρών

6.000,00

Πυροπροστασία

5119.002

Επομένως έχουμε αποθεματικό από πιστώσεις πυροπροστασίας 12.000,00€ ενώ μειώνεται ισόποσα το αποθεματικό του ΚΑ
5119.002
2. Αλλαγή τίτλου του KA 25-7131.001 από «Προμήθεια κινητήρων , αντλιών , πινάκων κλπ είδη αντλιοστασίων» σε
«Προμήθεια κινητήρων , αντλιών ΔΕ Μύκης»

Μείωση εξόδων

ΚΑ
257131.001
308113.001

τίτλος
ποσό
αιτιολογία
Προμήθεια κινητήρων,
- αίτημα προισταμένου Τεχνικής
αντλιών ΔΕ Μύκης
28.000,00 Υπηρεσίας
εργασίες επισκευής
εκ παραδρομής υπολογίσθηκε
οχημάτων
-526,20 επιπλέον το εν λόγω ποσό
28.526,20
Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 67.426,23€ :

πηγή
χρηματοδότησης

Αύξηση εξόδων

ΚΑ

τίτλος

ποσό

006117.005
257131.004

αίτημα προισταμένου Τεχνικής
590,40 Υπηρεσίας
αίτημα προισταμένου Τεχνικής
15.000,00 Υπηρεσίας

008117.001

επιθεώρηση και πιστοποίηση
παιδικών χαρών Δ. Μύκης
Προμήθεια κινητήρων,αντλιών
ΔΕ Κοτύλης , Σατρών Θερμών
εξόφληση δικαστικής δαπάνης
στην εταιρεία MULTI IKE. Με την
απόφ. του μονομελούς
πρωτοδικείου Ξάνθης 94/2015
επιστροφή ποσού που εκ
παραδρομής κατατέθηκε στο
Δήμο Μύκης

20-8115.

δαπάνη ΔΕΗ κοινοχρήστων και
αντλιοστασίων 2015

αποστολή από την ΔΕΗ στοιχείων
54.284,55 12ου του 2015
οφειλή στην εταιρεία ΑΦΟΙ
Τσίλογλου ΟΕ βάσει της διαταγής
πληρωμής 51/2014 και αφορά στα
2.808,58 ΤΠΥ1123,1124,1137/2013

008117.000

308116.001
308116.003

επισκευή οχημάτων Δ. Μύκης
Εξόφληση επισκευής ελαστικών.
ΤΠ30,33-34,38-40/2015
.Δικαιούχος Μ. ΓΙΑΖΙΤΖΗ & ΣΙΑ ΟΕ
74.808,11

αιτιολογία

δικαστικά έξοδα τα οποία δεν
855,65 πληρώθηκαν το 2015
επιστροφή που αν και εγκρίθηκε
από το ΔΣ το 2015 , δεν
688,50 εκτελέσθηκε εως 31/12/2015

τα τιμολόγια παραδόθηκαν στο
580,43 Δήμο τέλη Ιανουαρίου 2016

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
132.037,51 (με την 1η τροποποίηση 2016 )

πηγή
χρηματοδότησης
5119.002
Τέλη ύδρευσης

5119.002

5119.002
2111,2115 &
15.384,52 € από
τέλη ύδρευσης

5119.002

5119.002

Μεταβολή αποθεματικού
Τελικό αποθεματικό

-

7.381,88 ( 74.808,11 – 67.426,23 με την παρούσα)
124.655,63

ΚΑ εσόδων :
5121001
5122007

5123.001
5122001
5124001
5124003
5119.002

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

409,15
1.774,92
3.930,33
821,69
11.253,96
73.786,02
12.000,00

Πυροπροστασία 2016

1214.000

20.679,56

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων (3.162.229,55 ευρώ).
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραγραφή των κάτωθι οφειλών

5ο θέμα: Διαγραφή
οφειλών λόγω
παρέλευσης 5ετίας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 31/12/2015 στη Γ.Λ.

28/2016

ΥΠΟΛ.ΠΡΙΝ ΤΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ.

50.00.00.005
8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΥΠΟΛ.
Γ.Λ.

7.913,86

31/12/2010

105,33

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ
31/12/2010 ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
τιμ.655/20-3-2002 ποσό 45,68€ +
τιμ.1048/4-5-2002 ποσό 15,60€ +
τιμ.1159/17-5-2002 ποσό 44,05€

50.00.00.009
1
50.00.00.014
4
50.00.00.024
0
50.00.00.050
9
50.00.00.051
1
50.00.00.061
1
50.00.00.063
6
50.00.00.074
4
50.00.00.076
6
50.00.00.078
5
50.00.00.084
2
50.00.00.084
7
50.00.00.085
0

Δ.Ο.Υ ΞΑΝΘΗΣ
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΕ

39,45

39,45

Δεν υπάρχει η συγκεκριμένη
βεβαιωμένη οφειλή

622,21

60,71

μέρος τιμολογίου 1863/9-2-2007

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

908,42

523,60

τιμ.2338/6-3-2010 ποσό 523,60€

3.500,25

850,00

μέρος τιμ.6/18-2-2004

6,15

6,15

675,79

675,79

1.301,93

10,38

μέρος τιμ.810/4-3-2010

66,00

66,00

μέρος τιμ.729/23-12-2009

1.094,37

159,01

μέρος τιμ.427/6-4-2009

130,10

130,10

τιμ.830/23-3-2010 ποσό 130,10€

597,13

597,13

ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ

2.300,00

2.300,00

υπόλοιπα πριν από 31/12/2010
τιμ.127/22-6-2010 ποσό 800€ +
τιμ.128/22-6-2010 ποσό 800€ +
τιμ.131/28-6-2010 ποσό 700€

ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ

36,80
19.153,0
1

36,80

ΚΑΤΣΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΧΜΕΤ ΤΟΥ
ΑΛΗ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ & Φ.
ΜΠΟΡΝΑΡΗ
ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ
ΧΑΒΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΣΥΝΟΛΑ

μέρος τιμολογίου 35/23-1-2009
μέρος τιμολογίου 1504/15-11-2007
ποσό 675,79€

μέρος τιμ. 78/8-7-2010 39,80€

5.560,45

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2016
6ο θέμα: «Επιστροφή
ποσού (688,50€) που εκ

Αποφασίζει ομόφωνα
29/2016
Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος κοινοτικού φόρου ποσού 688,50€ προς το Δήμο Παρανεστίου με

παραδρομής κατατέθηκε
στο Δήμο Μύκης»
7ο θέμα: Ανάληψη
υποχρέωσης
επιχορήγησης της
Κ.Δ.Ε.Μ.
8ο θέμα: Τροποποίηση
προϋπολογισμού της
Κ.Δ.Ε.Μ. (1η
αναμόρφωση)
9ο θέμα: Ορισμός
ελεγκτών –ορκωτών
λογιστών για τη
διενέργεια του τακτικού
διαχειριστικού ελέγχου
της ΚΔΕΜ οικ. έτους
2015
10ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών
κεντρικού τροφοδοτικού
αγωγού ύδρευσης
οικισμού Μύκης».
11ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή χλοοτάπητα
ποδοσφαιρικού γηπέδου

κατάθεση του ποσού στον αρ. λογ. GR1701711960006198030020291.

Αποφασίζει ομόφωνα
30/2016

1. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση, έτους 2016, ποσού 169.860,00 € της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης.
2. Αναλαμβάνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 169.860,00 € ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6738 (169/2016 ΠΑΥ), με τίτλο
«Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)».
Αποφασίζει ομόφωνα

31/2016

Εγκρίνει την αναβολή του θέματος με τίτλο «Τροποποίηση προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Μ. (1η αναμόρφωση).

Αποφασίζει ομόφωνα

32/2016

Ορίζει από την εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. τους Ορκωτούς Ελεγκτές Γραμματικό Ηλία του Κωνσταντίνου με Α.Μ ΣΟΕΛ
36901 ως Τακτικό και Κουτσούκου Ναυσικά του Αθανασίου με Α.Μ ΣΟΕΛ 37061 ως αναπληρωματικό, για τη διενέργεια του
τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΚΔΕΜ οικ. έτους 2015, έναντι του ποσού των 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Αποφασίζει ομόφωνα

33/2016

Την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης οικισμού
Μύκης» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας Αχμέτ Καπζά, συνολικής δαπάνης 12.586,90 € εκ των οποίων 10.233,25 € για εργασίες
και 2.353,65 € για Φ.Π.Α., επειδή παραλήφθηκε προσωρινά την 09/02/2016.

Αποφασίζει ομόφωνα
34/2016

Την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου οικισμού Εχίνου» του Δήμου Μύκης,
εργολαβίας του Αριστείδη Πιαλόγλου, επειδή περαιώθηκε την 22-11-2013, παραλήφθηκε προσωρινά την 05-12-2013, σήμερα
βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.

οικισμού Εχίνου».
12ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ».

Αποφασίζει ομόφωνα

35/2016

Την οριστική παραλαβή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.», επειδή περαιώθηκε την 2207-2014, παραλήφθηκε προσωρινά την 30-04-2015, σήμερα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος
εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα
13ο θέμα: Συγκρότηση
επιτροπής Προσωρινής
και Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«Έργα αποχέτευσης σε
οικισμούς της Δ.Ε.
Μύκης».

14ο θέμα: Έγκριση 1ου
ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών
οδικού δικτύου Σατρών
– Καλότυχο».

36/2016

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Έργα αποχέτευσης σε οικισμούς της Δ.Ε. Μύκης» η οποία αποτελείται από τα
εξής μέλη:
1. Αριστείδη Τζιάτζη, ως πρόεδρο, Μηχ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με αναπληρώτρια την Ζηνοβία
Μακρή, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης
2. Δήμητρα Πλουμιστού, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, 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 Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Έργα αποχέτευσης σε οικισμούς της Δ.Ε. Μύκης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το υπ. αριθμ. 2040/18-02-2016 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για
την ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος και η με αριθμ. 22/2015 απόφαση του Δ.Σ. που
ορίζει τους Δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής έργων.
Αποφασίζει ομόφωνα
Την Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σατρών – Καλότυχο» που
κλείνει στο ποσό των 14.876,99€.

37/2016

15ο θέμα: Έγκριση
προσωρινής παραλαβής
του έργου: «Επισκευή –
συντήρηση σχολικών
κτηρίων Δ. Μύκης».
16ο θέμα: Οριστική
παραλαβή και έγκριση
«Μελέτης οριοθέτησης
τμήματος χειμάρρου
στην περιοχή του
Δημοτικού Σφαγείου
Εχίνου»
17ο θέμα: Ορισμός
υπευθύνου για δράσεις
προστασίας από
κουνούπια για το έτος
2016
18ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου:
«Τσιμεντοστρώσεις,
κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και λοιπών
τεχνικών έργων
αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών»
19ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου:
«Ασφαλτόστρωση

Αποφασίζει ομόφωνα

38/2016

Την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτηρίων Δ. Μύκης», εργολαβίας κ. Ιμάμ Ριτβάν
συνολικής δαπάνης 33.723,11€ εκ των οποίων 27.417,16€ για εργασίες και 6.305,95€ για Φ.Π.Α.

Αποφασίζει ομόφωνα

39/2016

Την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση τμήματος χειμάρρου Εχίνου στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου Εχίνου»,
που εκπονήθηκε από τους μελετητές κ. Φωκιανό Κ. και Γεωργίου Κ. και πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών,
κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της
επάρκεια και η συμμόρφωση των αναδόχων προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

Αποφασίζει ομόφωνα

40/2016

Ορίζει ως υπεύθυνο για δράσεις προστασίας από κουνούπια για το έτος 2016 τον Αντιδήμαρχο Μύκης κ. Χαφούζ Αχμέτ
Χαιρεδίν με αναπληρωτή του, τον δημ. σύμβουλο κ. Χασάν Σαλήχ Σαμή.

Αποφασίζει ομόφωνα

41/2016

Την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και λοιπών τεχνικών έργων αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών» με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική
επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 8/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου.

Αποφασίζει ομόφωνα
42/2016

Την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης» με πρόχειρη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα
καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 7/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και

δρόμων Δ.Κ. Μύκης»
20ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης»

εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Αποφασίζει ομόφωνα
43/2016

Την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης» με πρόχειρη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα
καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 6/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Αποφασίζει ομόφωνα

21ο θέμα: «Συγκρότηση
τριμελούς επιτροπής
διενέργειας
δημοπρασιών μίσθωσης,
εκμίσθωσης και
εκποίησης ακινήτων».

44/2016

Α. Ορίζει μέλη της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2016
του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 τους:
1. Καπζά Τζεμήλ Δήμαρχο ως Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Ιμπραήμκο Ιμπραήμ.
2. Χαφούζ Αχμέτ Χαιρεδίν Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Γκοβεντάρ Τζεχάτ.
3. Γιουρούκ Σαλή Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Σαλή Ογλού Χασάν.
Β. Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και τον σχετικό πίνακα προγραμματισμού, που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τις εξής, κατά ιεραρχία, αριθμό
ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:

22ο θέμα:
Προγραμματισμός
προσλήψεων τακτικού
προσωπικού κατηγορίας
ΠΕ και ΤΕ έτους 2016

45/2016

- Μία (1) Κτηνιάτρων κατηγορίας ΠΕ με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού
- Μία (1) Διοίκησης Μονάδων Τοπ. Αυτ/σης, κατηγορίας ΤΕ με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού
- Μία (1) Πληροφορικής κατηγορίας ΤΕ με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού
- Μία (1) Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών κατηγορίας ΤΕ με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού
- Μία (1) Δασοπονίας & Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος κατηγορίας ΤΕ με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού
Οι επιτακτικοί λόγοι που επιβάλλουν την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού στον δήμο μας, εκτός του ότι είναι
υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες του είναι και οι εξής:
1.
Η ειδικότητα του ΠΕ-Κτηνιάτρου απαιτείται καθώς στον δήμο η κύρια απασχόληση των δημοτών, είναι η γεωργία και
η κτηνοτροφία. Επίσης στις άμεσες προθέσεις του δήμου (σχεδιασμός στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος), είναι να
συστήσει μονάδα κυνοκομείου , προκειμένου να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
2.
Η ειδικότητα του ΤΕ-Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης , είναι απαραίτητη , καθώς είναι υποστελεχωμένες, τόσο οι

Διοικητικές , όσο και οι Οικονομικές υπηρεσίες μας, ενώ πρόκειται να αποχωρήσουν υπάλληλοι λόγω συνταξιοδότησης.
3.
Η ειδικότητα του ΠΕ-Πληροφορικής είναι απαραίτητη, καθώς οι υπηρεσίες μας, είναι αποκεντρωμένες σε
διαφορετικά κτίρια και οικισμούς σε μεγάλες αποστάσεις και το εκτεταμένο δίκτυο υπολογιστών & επικοινωνιών, παρουσιάζει
διαρκώς προβλήματα που απαιτούν συνεχή επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη.
4.
Η ειδικότητα του ΤΕ-Τεχνολόγων Μηχανολόγων-Μηχανικών είναι απαραίτητη για την στελέχωση της τεχνικής
υπηρεσίας, προκειμένου να διεκπεραιώνει τους απαραίτητους ελέγχους λειτουργίας των αντλιοστασίων, των λεβητοστασίων
των δημοτικών εγκαταστάσεων, αλλά και για θέματα που αφορούν στην διαχείριση των οχημάτων του Δήμου. Τέλος είναι
απαραίτητη η ειδικότητά του για την σύνταξη μηχανολογικών μελετών.
5.
Η ειδικότητα του ΤΕ-Δασοπονίας & Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος είναι απαραίτητη , καθώς ο δήμος μας είναι
ορεινός, αγροτικός, με μεγάλη δασοκάλυψη και διαρκείς ανάγκες σε εκτέλεση έργων συντηρήσεων αγροτοδασικών δρόμων,
σύνταξης μελετών διάνοιξης οδοποιίας, , μελετών χώρων δασικής αναψυχής, ενώ υπάρχουν και θέματα προστασίας
περιοχών NATURA.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001:
α. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1,
επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης
κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2016 του σκέλους των εξόδων του
Δήμου.
α) Τον ΚΑ 10-6011.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 282.653,04 € .
β) Τον Κ.Α 10-6011.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ» ποσό
133.800,00€ .
γ) Τον ΚΑ 10-6051.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο«ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
ποσό 50.706,63 €
δ) Τον Κ.Α 10-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
ποσό 17.779,2 €
ε) Τον ΚΑ 10-6051.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
ποσό 12.202,59 €
στ) Τον Κ.Α 10-6051.007 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού διοικητικών
υπηρεσιών» ποσό 4.344,68 €.
ζ) Τον ΚΑ 20-6011.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές-μισθοδοσία υπαλλήλων
Υπηρεσίας Καθαριότητος. Τροπ. 136/2009» ποσό 28.800,00 €

η) Τον Κ.Α 20-6051.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κλάδου Υγείας
ΤΜΕΔΕ 4,3% » ποσό 1.238,4 €
θ) Τον Κ.Α 20-6051.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά 13,33% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
μονίμων υπαλλήλων» ποσό 3.839,04 €
ι) Τον Κ.Α 20-6051.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Επικουρικού ΤΜΕΔΕ
3%» ποσό
864,00 €
ια) Τον Κ.Α 25-6011.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές - Μισθοδοσία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) » ποσό 54.360,00 €
ιβ) Τον Κ.Α 25-6051.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ στις
αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (12,5%) » ποσό 7.107,5 €
ιγ) Τον Κ.Α 25-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ στις αποδοχές
μονίμων υπαλλήλων (8%)» ποσό 4.348,81 €
ιδ) Τον Κ.Α 25-6051.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ στις
αποδοχές μονίμων» ποσό 1.705,8 €
ιε) Τον Κ.Α 30-6011.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία υπαλλήλων
Τεχνικής Υπηρεσίας» ποσό 103.855,08 €
ιστ) Τον Κ.Α 30-6051.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%
στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» ποσό 3.877,76 €
κ) Τον Κ.Α 30-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ στις
αποδοχές μονίμου προσωπικού» ποσό 1.492,80 €
κα) Τον Κ.Α 30-6051.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας
ΤΣΜΕΔΕ4,3%» ποσό 2.713,09 €
κβ) Τον Κ.Α 30-6051.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων
υπαλλήλων 13,33%» ποσό 12.377,58 €
κγ) Τον Κ.Α 30-6051.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ
επικουρικό στις αποδοχές μονίμου προσωπικού 3% » ποσό 1.892,85 €
κδ) Τον Κ.Α 70-6011.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας» ποσό 25.200 €
κε) Τον Κ.Α 70-6051.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ στις
αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσό 3.150 €
κστ) Τον Κ.Α 70-6051.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ στις
αποδοχές μονίμου προσωπικού» ποσό 756,00 € , για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση
των αιτούμενων προσλήψεων.
23ο θέμα: Έγκριση
απολογιστικών

46/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

στοιχείων σχολικών
μονάδων Δήμου Μύκης
οικ. έτους 2015.

Εγκρίνει τους απολογισμούς των σχολικών εφοριών για το οικονομικό έτος 2015 ως εμφανίζονται παρακάτω :

Α/Α
1

Σχολική Εφορεία
6/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης
Εσοδα
έξοδα
Υπόλοιπο 2014
4.299,92
πληρωμές
Εισπράξεις
16.686,38
χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

2

Σύνολο

6.291,09
21.998.37
28.289,46

Σύνολο
5

1.032,39
11.162,44
12.194,83

20.986,30
Φ.7/1/26-012016
21.096,80
7.192,66

Σύνολο

28.289,46

έξοδα
πληρωμές
χρημ. Υπόλοιπο

Σύνολο
9.344,44
Σύνολο
6/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σμίνθης
Εσοδα
Υπόλοιπο 2014
Εισπράξεις

13.531,19
7.455,11

έξοδα
πληρωμές
χρημ. Υπόλοιπο

4/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ωραίου
Εσοδα
Υπόλοιπο 2014 2.747,15
Εισπράξεις
6.597,29

4

Σύνολο

12θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Εχίνου
Εσοδα
Υπόλοιπο 2014
Εισπράξεις

3

20.986,30

Αρ. Πρωτ.
20/03-02-2016

έξοδα
πληρωμές
χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

2/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Τεμένους

14/02-02-2016
7.096,06
2.248,38
9.344,44
Φ.6/13/25-012016
8.872,97
3.321,86
12.194,83
Φ.6.6/18-012016

Εσοδα
Υπόλοιπο 2014
Εισπράξεις

6

Σύνολο
8.126,62 Σύνολο
2/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σατρών
Εσοδα
Υπόλοιπο 2014
Εισπράξεις
Σύνολο

7

2.997,77
5.128,85

έξοδα
πληρωμές
χρημ. Υπόλοιπο

1.662,12
3.982,53
5.644,65

έξοδα
πληρωμές
χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

6/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Πάχνης
Εσοδα
Υπόλοιπο 2014 2.490,03
Εισπράξεις
13.034,97

5.283,36
2.843,26
8.126,62
Φ.6.12/01-022016
3.308,17
2.336,48
5.644,65
Φ.6/21/01-022016

έξοδα
πληρωμές
χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

Σύνολο

24ο θέμα: Ετήσια έκθεση
πεπραγμένων έτους
2015 Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου
Μύκης

13.463,90
2.061,10
15.525,00

15.525,00

Αποφασίζει ομόφωνα

47/2016

1. Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 1/2016 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του Δήμου με θέμα «Ετήσια έκθεση
πεπραγμένων έτους 2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μύκης».
2. Η υπ. αριθμ. 1/2016 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του Δήμου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.

