ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 23/03/2016
θέμα
1ο θέμα: Παραχώρηση
αίθουσας δημοτικού
συμβουλίου στον
Ερυθρό Σταυρό
2ο θέμα: Χορήγηση
τρίμηνης άδειας
απουσίας του Δημοτικού
Συμβούλου Τζουκάλ
Μουσταφά
3ο θέμα: Χορήγηση
τρίμηνης άδειας
απουσίας του Δημοτικού
Συμβούλου Καβάς Κενάν

α/α
Απόφασης

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

67/2016

Την παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου Μύκης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πραγματοποίηση
ενημέρωσης προς του δημότες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικών Γνώσεων Πρώτων Βοηθειών», η οποία
πρόκειται να λάβει χώρα την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:30.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

68/2016

Εγκρίνει την άδεια του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζουκάλ Μουσταφά να απέχει από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου
για συνολικό διάστημα 3 μηνών, με ημερομηνία αφετηρίας την 18/03/2016.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
69/2016

Εγκρίνει την άδεια του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καβάς Κενάν να απέχει από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου για
συνολικό διάστημα 1 μήνα, με ημερομηνία αφετηρίας την 23/04/2016.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Αναμορφώνει το Τεχνικό πρόγραμμα του παρόντος έτους ως εξής:

4ο θέμα: Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος
και προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016.
(4η αναμόρφωση)

Καταργεί από τον προϋπολογισμό του 2016 τον ΚΑ 30-7323.014 με τίτλο: "Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Σατρών",
προϋπολογισμού 12.600,00 € κατόπιν της αριθ. 2/2016 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σατρών.
70/2016

Εγγράφει στον προϋπολογισμό του 2016 νέο κωδικό με τίτλο έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ακραίο προς
Καλότυχο», ποσού 12.600,00 € κατόπιν της αριθ. 2/2016 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σατρών.
Εγγράφει στον προϋπολογισμό του 2016 νέο κωδικό με τίτλο έργου: «Φωτισμός γηπέδου Κοτύλης», ποσού 12.600,00 €.

Β) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής:

Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων
ΚΑ

τίτλος

00-6056.001

Ετήσια εισφορα υπερ ΤΕΑΔΥ
75% του 2% επί των τακτικών
εσόδων

30-7323.014

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε.
Σατρών

ποσό

αιτιολογία
διαφορά που προκύπτει από
- νέο υπολογισμό της εισφοράς
38.948, βάσει των μηνιαίων
00 παρακρατήσεων από το ΤΠΔ
12.600, κατάργηση του έργου βάσει της
00 απόφ. 2/2016 του ΤΣ Σατρών
51.548,
00

χρηματοδότ
ηση

τακτικά

1311.001

Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 51.548,00€ :
Αύξηση εξόδων

ΚΑ
157326.003
257412.002
257412.003
257412.004
257412.005
257412.006

τίτλος

ποσό

φωτισμός γηπέδου Κοτύλης
τοπογραφική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - ΕΕΛ οικ. Κενταύρου
υδραυλική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - ΕΕΛ οικ. Κενταύρου
περιβαλλοντική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - ΕΕΛ οικ. Κενταύρου
γεωλογική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - ΕΕΛ οικ.
γεωτεχνική μελέτη και έρευνα του
έργου Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. οικισμού
Κενταύρου

12.600,00
17.589,00
17.343,00
9.717,00
8.487,00

αιτιολογία
εισήγηση προισταμένου
Τεχν. Υπηρεσίας
εισήγηση προισταμένου
Τεχν. Υπηρεσίας
εισήγηση προισταμένου
Τεχν. Υπηρεσίας
εισήγηση προισταμένου
Τεχν. Υπηρεσίας
εισήγηση προισταμένου
Τεχν. Υπηρεσίας

εισήγηση προισταμένου
12.792,00 Τεχν. Υπηρεσίας

χρηματοδότησ
η
τακτικά
τακτικά
5119.002
5119.002
τακτικά

5119.002

257412.008
307323.038

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του
έργου Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. οικισμού
Κενταύρου
χημικοτεχνική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. οικισμού
Κενταύρου
Βελτίωση βατότητας δρόμου από
Ακραίο προς Καλότυχο

108115.000

προμήθεια για μεταφορά χρημάτων
μισθοδοσιών

257412.007

εισήγηση προισταμένου
4.858,50 Τεχν. Υπηρεσίας
εισήγηση προισταμένου
3.013,50 Τεχν. Υπηρεσίας
εισήγηση προισταμένου
12.600,00 Τεχν. Υπηρεσίας
ΤΠΥ που εκδόθηκε το 2016
αλλά αφορά σε προμήθεια
από μεταφορά χρημάτων
37,11 κατά το 2011

5119.002

5122.001
1311.001

5119.002

99.037,11
Μεταβάλλει τον τίτλο του ΚΑ 00-6495.001 από «προμήθεια ΤΠΔ και λοιπών τραπεζών για μεταφορές χρημάτων » σε
«προμήθεια ΤΠΔ και λοιπών φορέων για μεταφορές χρημάτων »
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
96.270,51 (με την 3η τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
- 47.489,11 ( 51.548 - 99.037,11 ) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
48.781,40
ΚΑ εσόδων :

5121001

5122007

5123.001

5122001
5124001
5124003

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

20.679,56
409,15

1.774,92

916,50

821,69
11.253,96

5119.002

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

925,62

12.000,00
1214.000

Πυροπροστασία 2016

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον απολογισμό της Α΄ βάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Μύκης για το οικονομικό έτος 2015 ως εμφανίζεται
παρακάτω :
5ο θέμα: Έγκριση
απολογιστικών
στοιχείων Α΄Βάθμιας
σχολικής Επιτροπής
Δήμου Μύκης οικ. έτους
2015.

Α/Α
1
71/2016

Σχολική Επιτροπή
Α΄ βάθμιας σχολικής επιτροπής
Εσοδα
έξοδα
Υπόλοιπο 2014
28.500,41
πληρωμές
Εισπράξεις
83.769,33
χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

112.269,74

Σύνολο

Αρ. Πρωτ.
07/21-03-2016
92.378,45
19.891,29
112.269,74

Αποφασίζει ομόφωνα
6ο θέμα: Έγκριση
απολογιστικών
στοιχείων Β΄Βάθμιας
σχολικής Επιτροπής
Δήμου Μύκης οικ. έτους
2015.

Εγκρίνει τον απολογισμό της Β΄ βάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Μύκης για το οικονομικό έτος 2015 ως εμφανίζεται
παρακάτω :
72/2016

Α/Α
1

Σχολική Επιτροπή
Β΄ βάθμιας σχολικής επιτροπής
Εσοδα
έξοδα
Υπόλοιπο 2014
25.889,57
πληρωμές
Εισπράξεις
89.347,23
χρημ. Υπόλοιπο

Αρ. Πρωτ.
09/18-03-2016
87.104,15
28.132,65

Σύνολο

7ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής
του έργου: « Έργα
αποχέτευσης σε
οικισμούς της Δ.Ε.
Μύκης»
8ο
θέμα:
«ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ
2ης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG
V-A
ΕΛΛΑΔΑ
–
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020,
ΣΤΗΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6c ΤΟΥ
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)»

115.236,80

Σύνολο

115.236,80

Αποφασίζει ομόφωνα

73/2016

Την προσωρινή παραλαβή του έργου «Έργα αποχέτευσης σε οικισμούς της Δ.Ε. Μύκης» συνολικής δαπάνης 36.458,49 € εκ
των οποίων 29.641,05 € για εργασίες και 6.817,44 € για Φ.Π.Α..

Αποφασίζει ομόφωνα





74/2016

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), όπως αναλυτικά αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
Τη συμμετοχή του Δήμου Μύκης ως επικεφαλής εταίρος / συντονιστής σε σχήμα φορέων που θα σχηματισθεί για την
υποβολή πρότασης με ενδεικτικό τίτλο: “Mineral Paths. Vacations and Nature in a blink” στο πλαίσιο της 2ης Ανοικτής
Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.

9ο θέμα: Χορήγηση 1ης
γενικής παράτασης της
συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου :
«Κατασκευή
δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων
σε
οικισμούς
Δ.Ε.
Θερμών»

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών», αναδόχου κ. Τσαβούσογλου Μεχμέτ, μέχρι 30-05-2016 (δύο μήνες).
75/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
1.
Εγκρίνει τη δαπάνη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοτών για το πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων
Δ. Μύκης και συγκεκριμένα :
10ο θέμα: «Έγκριση
δαπανών για ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση
δημοτών για το
πρόγραμμα
ανακύκλωσης
απορριμμάτων Δ.
Μύκης»

76/2016

Εκτύπωση 10.000,00€ φυλλαδίων ενημερωτικών για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 600,00€
Προμήθεια 2.000,00€ αρωματικών για τα αυτοκίνητα που θα αναγράφουν στην μπροστινή τους όψη «Παρακαλούμε
μην πετάτε σκουπίδια έξω από το αυτοκίνητό σας, και στην πίσω «Διατηρείτε το περιβάλλον καθαρό», προϋπολογισμού
400,00€. Τα αρωματικά θα προσφέρονται στους διερχόμενους οδηγούς την ημέρα καθαριότητας του Δήμου, από εθελοντικές
ομάδες μαθητών , εκπαιδευτικών και δημοτών, ενώ παράλληλα θα τους ενημερώνουν για όλη την εκστρατεία ανακύκλωσης.
Προμήθεια 2.000,00 μαύρων σακουλών καθαριότητας, ποσού 1.000,0€, οι οποίες θα διανεμηθούν σε μαθητές, και
δημότες για να καθαρίσουν κεντρικές περιοχές του Δήμου.
Προμήθεια 2.000 ζευγαριών πλαστικών γαντιών μίας χρήσης και 250 ζευγαριών μαύρων επαγγελματικών μεγάλων
πλαστικών γαντιών ,για τον προαναφερόμενο σκοπό , προυπ. 500,00 €
2.
Εγκρίνει τη συνεργασία με τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία Δ. Μύκης
3.
Ορίζει την 5η Απριλίου ως ημέρα καθαριότητας για το Δήμο .
4.
Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 2.500,00 € από τον ΚΑ 20-6474.000 με τίτλο “έξοδα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης δημοτών για το πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων Δ. Μύκης “
Αποφασίζει ομόφωνα

11ο θέμα: «Συγκρότηση
επιτροπής Προσωρινής
και Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
Ύδρευση οικισμών Δ.Ε.
Μύκης»

77/2016

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Στυλιανό Χωλίδη, ως πρόεδρο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του Δήμου Αβδήρων, με αναπληρώτρια την Ευδοκία
Μπαρμπλέξη, Μηχ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.
2. Δήμητρα Πλουμιστού, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του Δήμου Μύκης με αναπληρωτή την Καλτσά Βασιλική,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο 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: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης».

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το απο 18/03/2016 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.
12ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών
οδικού δικτύου Σατρών Καλότυχου»
13ο θέμα: Τροποποίηση
προϋπολογισμού της
ΚΔΕΜ οικ. έτους 2016
(1η αναμόρφωση)

Αποφασίζει ομόφωνα

78/2016

Την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σατρών-Kαλότυχου», εργολαβίας κ. Μουσά
Τζεμήλ συνολικής δαπάνης 14.883,0€ εκ των οποίων 12.100,00 ευρώ για εργασίες και 2.783,00 ευρώ Φ.Π.Α.(23%).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
79/2016

Εγκρίνει την υπ. αριθμ.19/2016 απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση
της 1ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού έτους 2016 της Κ.Δ.Ε.Μ.», με την προαναφερθείσα απόφαση να
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

