ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 29/06/2016
θέμα
1ο θέμα: Άρση διακοπής
της εκτέλεσης εργασιών
του έργου: «Μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων
οικισμού Εχίνου»

α/α
Απόφασης

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

115/2016

Εγκρίνει την άρση της διακοπής εκτέλεσης εργασιών που αποδεχτήκαμε με την αριθμ. 3225/15-03-16 απόφασή μας του
υποέργου 1: ΄΄ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ΄΄ της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ» με κωδικό ΜΙS ¨349430 ¨ , αναδόχου Κ/Ξ Νταφούλη Β. – Ιατράκη Ι. – Τσάμπου ΕΠΕ.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

2ο θέμα: Έγκριση
δαπανών για επέκταση
δικτύων ΦΟΠ Δήμου
Μύκης

3ο θέμα: Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος
και προϋπολογισμού. (7η
αναμόρφωση)

116/2016

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ύψους 18.327,49 € για την επέκταση δικτύων ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου Μύκης όπως
παρακάτω:

Μετατόπιση ενός(1) επίτονου στον οικισμό Γοργόνα. (ποσό 1.228,72€)

Μετατόπιση μιας (1) κολώνας στον οικισμό Άνω Ζουμπούλι. (ποσό 858,84€)

Μετατόπιση μιας (1) κολώνας στον οικισμό Δημάριο. (ποσό 713,14€)

Τοποθέτηση δύο (2) κολώνων μετά των φωτιστικών τους σωμάτων στον οικισμό Άλμα. (ποσό 2.218,11€)

Τοποθέτηση δύο (2) κολώνων μετά των φωτιστικών τους σωμάτων στον οικισμό Κάτω Κίρρα. (ποσό 2.218,11€)

Τοποθέτηση μιας (1) κολώνας μετά του φωτιστικού της σώματος στον οικισμό Χρυσό. (ποσό 1.109,06€)

Τοποθέτηση τριών (3) κολώνων μετά των φωτιστικών τους σωμάτων στον οικισμό Σούλα. (ποσό 3.327,17)

Τοποθέτηση μιας (1) κολώνας μετά του φωτιστικού της σώματος στον οικισμό Κίδαρι. (ποσό 1.109,06€)

Τοποθέτηση δύο (2) κολώνων μετά των φωτιστικών τους σωμάτων στον οικισμό Κοτύλη. (ποσό 2.218,11)

Τοποθέτηση τριών (3) κολώνων μετά των φωτιστικών τους σωμάτων στον οικισμό Πάχνη. (ποσό 3.327,17€)
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Α) Αναμορφώνει το Τεχνικό πρόγραμμα του παρόντος έτους ως εξής:

117/2016

Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον Κ.Α. 20-7325.002 με τίτλο «Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης» κατά το ποσό των
1.536,00 € λόγω αύξησης του προϋπολογισμού της μελέτης από το εργολαβικό όφελος 18% και την αύξηση του ΦΠΑ από 23%
σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον Κ.Α. 15-7326.003 με τίτλο «Φωτισμός γηπέδου Κοτύλης», κατά το ποσό των
17.408,00 € λόγω αύξησης του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον Κ.Α. 30-7323.001 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης, κατά το ποσό
των 7,67 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%..
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον Κ.Α. 30-7323.038 με τίτλο "Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ακραίο προς
Καλότυχο", κατά το ποσό των 102,44 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%..
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό το έργου με ΚΑ 25-7312.003 με τίτλο «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης» κατά το ποσό
των 155,00 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό το έργου με ΚΑ 25-7312.025 με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε
οικισμούς Δ.Ε. Θερμών» κατά το ποσό των 66,43 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τη μελέτη με ΚΑ 25-7412.009 με τίτλο Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του έργου
«Βελτίωση-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης» κατά το ποσό των 406,51 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ
από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 00-6117.013 με τίτλο: «ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΈΡΩΝ ΣΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» κατά το ποσό των 8,13 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 30-7323.011 με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων ΔΚ Εχίνου» κατά το ποσό των
102,44 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 30-7323.0036 με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΕ Ωραίου» κατά το ποσό
των 102,44 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 30-7323.009 με τίτλο: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας Δ.Κ. Μύκης» κατά το
ποσό των 102,44 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 15-7331.003 με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου
Μύκης» κατά το ποσό των 277,24 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Εγγράφει στον προϋπολογισμό του ΚΑ 69-7341.001 τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου
στον οικισμό Ιαματικών Πηγών» με υποέργο [1]:: «Αναγνώριση Ιαματικών πηγών Θερμών» ποσού 11.987,10 € διότι εκ
παραδρομής δεν έγινε αρχική εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2016.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 20-7325με τίτλο: «επεκτάσεις ΦΟΠ» κατά το ποσό των 3.500,00€ λόγω
αναγκαίων επεκτάσεων ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου σύμφωνα με εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος.
Ενισχύει
ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 25-7412.002 με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη «Αποχέτευση- ΕΕΛ οικ.
Κενταύρου» κατά το ποσό των 143,0€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 25-7412.003 με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη «Αποχέτευση- ΕΕΛ οικ. Κενταύρου»
κατά το ποσό των 141,0€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 25-7412.004 με τίτλο: «Περιβαλλοντική μελέτη «Αποχέτευση- ΕΕΛ οικ.
Κενταύρου» κατά το ποσό των 79,0€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 25-7412.007 με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη «Αποχέτευση- ΕΕΛ οικ.

Κενταύρου» κατά το ποσό των 143,0€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 25-7412.006 με τίτλο: «γεωτεχνική μελέτη «Αποχέτευση- ΕΕΛ οικ. Κενταύρου»
κατά το ποσό των 104,0€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 25-7412.005 με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη «Αποχέτευση- ΕΕΛ οικ. Κενταύρου»
κατά το ποσό των 69,0€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 25-7412.008 με τίτλο: «Χημικοτεχνική μελέτη «Αποχέτευση- ΕΕΛ οικ.
Κενταύρου» κατά το ποσό των 24,50€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 63-7341.004 με τίτλο: «επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω .Υποέργο της πράξης
"αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- θράκη» κατά το
ποσό των 1.455,22 ( αφορά σε δαπάνη ΟΤΕ)
Ενισχύει ως προς τον προϋπολογισμό τον ΚΑ 63-7341.002 με τίτλο: «Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού
Μύκης.Υποέργο της πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Μακεδονία- θράκη 2007-2013 " με ποσό 112.348,67 €
( Έγκριση ΣΑΕΠ 031/8 /23-5-2016 )
Β) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής:
Ως προς τα έσοδα
Αύξηση εσόδων

ΚΑ

1321.00
4

1321.00
8

τίτλος
εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση
κεντρικού υδροθεραπευτηρίου
στον οικισμό Ιαματικών
Πηγών.Απόφαση ένταξης πράξης
6304/5-9-2013 της Διαχειριστικής
Αρχής ΑΜΘ
επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω .Υποέργο
της πράξης "αποχέτευση και
επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης"
Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό
πρόγραμμα Μακεδονία- θράκη
2007-2013

ποσό

αιτιολογία

εκ παραδρομής δεν
συμπεριλήφθηκε έσοδο & δαπάνη
της 4ης εντολής του υποέργου
'Αναγνώριση Ιαματικών πηγών
11.987,10 Θερμών¨"

εκ παραδρομής δεν
συμπεριλήφθηκε έσοδο & δαπάνη
1.455,22 Ο.Κ.Ω που αφορά σε έργο του ΟΤΕ

1321.00
2

Μονάδα επεξεργασίας λυνάτων οικ.
Μύκης ,υποέργο της πράξης "
αποχέτευση και επεξεργασία
λυμάτων οικισμού Μύκης ". ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Μακεδονία-Θράκη2007-2013

112.348,6
7 Έγκριση ΣΑΕΠ 031/8 /23-5-2016
125.790,9
9

Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων

ΚΑ
006492.002
006492.006

τίτλος
αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού
του Κενάν Οτουζμπήρ του Ζικρί κλπ

106011.001

αγωγή χρέους της Καπζά Σαφιέ
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)

306011.001

Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

ποσό
13.735,0
0
18.000,0
0

4.748,00
2.748,00
39.231,0
0

αιτιολογία
εισήγηση νομικού
συμβούλου για μη
τελεσιδικία εντός του 2016
εισήγηση νομικού
συμβούλου για μη
τελεσιδικία εντός του 2016
Μισθοδοσία Ιουνίου Ιουλίου δύο διοικητικών
που δεν προσλήφθηκαν
Μισθοδοσία Ιουνίου _
Ιουλίου ενός τοπογράφου
που δεν προσλήφθηκε

Από προς παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 165.021,99 € :
Αύξηση εξόδων

χρηματοδ
ότηση

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ΚΑ
006117.013

τίτλος
αποτύπωση θέσεων περιπτέρων
σε τοπογραφικά διαγράμματα

00-6221.

Ταχυδρομικά τέλη

106265.003

συντήρηση επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού

30-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων

ποσό
8,13
1.000,00

350,00

1.500,00

157326.003
157331.003

φωτισμός γηπέδου Κοτύλης
Επισκευή - συντήρηση σχολικών
κτιρίων Δ Μύκης

207325.002

Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης

1.536,00

Επέκταση μετατοπίσεις δικτύων
δικτύων ΦΟΠ

3.500,00

207325.003
257312.003
257312.025

Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών

17.408,0
0
277,24

155,00
66,43

αιτιολογία
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αίτημα εισπράκτορα για
ναγορά γραμματοσήμων
αίτημα προισταμένης
Οικον.Υπηρεσιών για
συντήρηση καθισμάτων
αίτημα προισταμένου
τεχνικών υπηρεσιών για
έξοδα μετακίνησης
παραλαβής έργων
αίτημα προισταμένου
τεχνικών υπηρεσιών λόγω
αύξησης πρυπολογισμού της
μελέτης του έργου
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24% και
υπολογισμού εργολαβικού
οφέλους
αίτημα προισταμένης
τμήματος Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%

χρηματοδότηση
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι
5123.001

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι

257412.002
257412.003
257412.004
257412.005
257412.006
257412.007
257412.008

257412.009
307323.001
307323.009
307323.011
307323.036

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
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
του έργου Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ.
οικισμού Κενταύρου
χημικοτεχνική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. οικισμού
Κενταύρου
εκπόνηση μελετών για την
κατασκευή του έργου βελτίωση αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης
οικισμών Δήμου Μύκης
Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε.
Μύκης
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
οικισμών Δ.Κ. Μύκης
Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ.
Εχίνου
Ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΕ
Ωραίου

αύξηση λόγω μεταβολής του
143,00 ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
141,00 ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
79,00 ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
69,00 ΦΠΑ από 23 % σε 24%

ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι

αύξηση λόγω μεταβολής του
104,00 ΦΠΑ από 23 % σε 24%

ιδ. Πόροι

αύξηση λόγω μεταβολής του
143,00 ΦΠΑ από 23 % σε 24%

ιδ. Πόροι

αύξηση λόγω μεταβολής του
24,50 ΦΠΑ από 23 % σε 24%

ιδ. Πόροι

406,51
7,67
102,44
102,44
102,44

αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%

ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι

307323.038
357131.001

637341.002

637341.004

697341.001
707133.001

Βελτίωση βατότητας δρόμου από
Ακραίο προς Καλότυχο
Προμήθεια χορτοκοπτηκών
μηχανημάτων για την Υπηρεσία
Πρασίνου
Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
οικισμού Μύκης.Υποέργο της
πράξης "αποχέτευση και
επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης"
Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό
πρόγραμμα Μακεδονία- θράκη
2007-2013
επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω .Υποέργο
της πράξης "αποχέτευση και
επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης"
Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό
πρόγραμμα Μακεδονία- θράκη
εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση
κεντρικού υδροθεραπευτηρίου
στον οικισμό Ιαματικών Πηγών.
ΕΣΠΑ συνεχιζόμενο.
σκεύη για τους ξενώνες και το
υδροθεραπευτήριο Ιαματικών
Πηγών

αύξηση λόγω μεταβολής του
102,44 ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αίτημα προισταμένης
τμήματος Καθαριότητας &
1.560,00 Ηλεκτροφωτισμού

112.348, Έγκριση ΣΑΕΠ 031/8 /23-567 2016
εκ παραδρομής δεν
συμπεριλήφθηκε έσοδο &
δαπάνη Ο.Κ.Ω που αφορά σε
1.455,22 έργο του ΟΤΕ
εκ παραδρομής δεν
συμπεριλήφθηκε έσοδο &
δαπάνη της 4ης εντολής του
11.987,1 υποέργου 'Αναγνώριση
0 Ιαματικών πηγών Θερμών¨"

637,00 αίτημα Δ/νσης
155.316,
23

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
34.557,72 (με την 7η τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
+ 9.705,76 (165.021,99 – 155.316,23) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
44.263,48

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

1321.002

1321.008

1321.004

ιδ. Πόροι

ΚΑ εσόδων :

5121001

5123.001
5124001

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 τεχνική υποστήριξη
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου

20.679,56
1.497,68

821,69
11.253,96

8.512,91
0611

Τακτική επιχορήγηση

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).
4ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου: «Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικισμούς
Δ.Ε. Θερμών»,
προϋπολογισμού
6.989,06 € (χωρίς
Φ.Π.Α.)
5ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«Έργα υποδομής σε
οικισμούς Δ.Ε. Μύκης»,
συνολικής δαπάνης:
63.907,65 ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.)

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών», προϋπολογισμού 6.989,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.) καθώς το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 04-05-2016.
118/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

119/2016

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου: «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ.Ε. Μύκης» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας του
Κατσούλη Χρήστου επειδή περαιώθηκε την 30-07-2014, παραλήφθηκε προσωρινά την 17-11-2014, βρίσκεται σε καλή
κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

6ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε
οικισμούς Δ.Κ. Μύκης»,
συνολικής δαπάνης:
88.912,98 ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.)

Αποφασίζει ομόφωνα

120/2016

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ.
Μύκης» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας του Ζάρρα Συμεών επειδή περαιώθηκε την 04-04-2014, παραλήφθηκε προσωρινά
την 29-07-2014, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα

7ο θέμα: Έγκριση
σύναψης
προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Μύκης και του
Δήμου Αβδήρων για
παροχή Διοικητικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

8ο θέμα: Συγκρότηση
επιτροπής Προσωρινής
και Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Μύκης»,
προϋπολογισμού
31.544,09 € (χωρίς
Φ.Π.Α.).

121/2016

Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μύκης με τον Δήμο Αβδήρων, για την παραχώρηση υπαλλήλων με
την ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού που διαθέτει ο Δήμος Αβδήρων, με αντικείμενο την σύνταξη, επίβλεψη μελετών
και έργων μηχανολογικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης έτους 2016 με τίτλο:

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ»

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ»
Β) Εγκρίνει το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης
Γ) Συστήνει τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Μύκης και έναν (1) εκπρόσωπο
του Δήμου Αβδήρων, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, για την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης ως εξής:
1) Πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ με αναπληρωτή του το δημ. σύμβουλο Χασάν Σαλή Ρετζέπ
2) Τακτικό μέλος τον Μαυρομάτη Χρήστο, Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης με αναπληρωτή του την
Κούτσικου Ιωάννα Πολ. Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
3) Τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του θα οριστεί με αντίστοιχη απόφαση του Δήμου Αβδήρων.
Αποφασίζει ομόφωνα

122/2016

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης» η οποία αποτελείται από τα εξής
μέλη:
1. Χαράλαμπο Χιλιώτη, ως πρόεδρο, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με αναπληρώτρια τη
Ζηνοβία Μακρή, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης
2. Δήμητρα Πλουμιστού, Πολ. Μηχανικό, 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 Γιουρούκ Σαλή, Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το υπ. αριθμ. Πρωτ. 8668/23-06-2016 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.
9ο θέμα: Έγκριση 2ου
Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του έργου:
«Κατασκευή χώρου
δασικής αναψυχής
(Κατασκευή παιδικής
χαράς στον οικισμό
Κενταύρου)» συνολικής
δαπάνης με Φ.Π.Α.
49.349,69 € για την
αρχική σύμβαση και
12.296,73 € για τη
συμπληρωματική
σύμβαση.
10ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου:
«Τσιμεντοστρώσεις ,
κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και λοιπών
τεχνικών έργων
αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών»
11ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Ύδρευση
οικισμών Δ.Κ. Μύκης»
προϋπολογισμού

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής (Κατασκευή παιδικής χαράς
στον οικισμό Κενταύρου)» ο οποίος κλείνει στο ποσό των 49.311,99 Ευρώ μειωμένος κατά 37,70 ευρώ από τον εγκεκριμένο
1ο Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κλείνει στο ποσό των 12.296,73 € μειωμένη κατά 3,04 ευρώ από την αρχική.

123/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
Την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης» με ανοικτή
Δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ.
08/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
124/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
125/2016

Την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμών Δ.Κ. Μύκης» με πρόχειρη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα
καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 21/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

20.000,00 €
12ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Κ. Μύκης»
προϋπολογισμού
60.000,00 €
13ο θέμα: Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Φωτισμός
πεζογέφυρας Σμίνθης»
προϋπολογισμού
14.136,00 €
14ο θέμα: «Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του
έργου: "Φωτισμός
γηπέδου Κοτύλης"

15ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ»,
συμβατικού
προϋπολογισμού

Αποφασίζει ομόφωνα

126/2016

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. 22/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

127/2016

Την εκτέλεση του έργου «Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης» με πρόχειρη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα
καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 14/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
128/2016

Την εκτέλεση του έργου «Φωτισμός γηπέδου Κοτύλης» με πρόχειρη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει
με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 13/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», συνολικής δαπάνης 370.107,63€ εκ των οποίων
300.900,51€ εργασίες και 69.207,12€ Φ.Π.Α.(23%).

129/2016

370.107,63€»
16ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής
του έργου:
«Διαμόρφωση
εκπαιδευτικού πάρκου
στην είσοδο του
οικισμού Μύκης»,
συμβατικού
προϋπολογισμού
357.992.56 €
17ο θέμα: Συγκρότηση
επιτροπής Προσωρινής
και Οριστικής
Παραλαβής του έργου:
«Μετεγκατάσταση
μονάδας βιολογικού
καθαρισμού τύπου
compact ιαματικών
πηγών Θερμών»
συμβατικού
προϋπολογισμού
46.560,00 €

18ο θέμα: Έγκριση
πληρωμής φορολογικών
προστίμων Δήμου
Μύκης

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του οικισμού
Μύκης», συμβατικού προϋπολογισμού 357.992.56 €

130/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

131/2016

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Μετεγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού τύπου compact ιαματικών
πηγών Θερμών» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
4.
Σιαμίδης Ιωάννης, ως πρόεδρο, πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Τοπείρου ,με αναπληρωτή τον Χωλίδη
Στυλιανό, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων
5.
Κούτσικου Ιωάννα ,Πολιτικό Μηχανικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης με αναπληρωτή την Καλτσά
Βασιλική, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Μύκης
6.
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: «Μετεγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού
τύπου compact ιαματικών πηγών Θερμών».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το από 25-06-2016 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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

132/2016

Εγκρίνει τη καταβολή από το Δήμο Μύκης των προστίμων και προσαυξήσεων συνολικού ποσού 3.610,18€ του πρώην
Δήμου Μύκης και ποσού 210,59€ της πρώην κοινότητας Θερμών που αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις και τέλη
μηχανημάτων έργου αντίστοιχα.
Επειδή τα ανωτέρω πρόστιμα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του Δήμου καθώς

α) τα μεν πρόστιμα για τη διατήρηση των αυθαίρετων κατασκευών αποτελούν έργα κοινής ωφέλειας τα οποία
κατασκευάστηκαν πριν την δημιουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και
β) η ειδοποίηση της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος ιδιοκτησίας της κοινότητας Θερμών ουδέποτε
παραλήφθηκε από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου Μύκης.
Καταψήφισαν οι δημ. σύμβουλοι Αδέμ Χασάν, Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Γιουρούκ Σαλή και Χόμκο Ερκάν.
Αποφασίζει ομόφωνα

19ο θέμα: Έγκριση
κίνησης δημάρχου
Μύκης για
υπηρεσιακούς λόγους

133/2016

1)
Εγκρίνει την έκτακτη κίνηση του Δημάρχου Μύκης στην Αθήνα την 01/06/2016 έως 02/06/2016 για υπηρεσιακούς
λόγους.
2)
Εγκρίνει την δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 324,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6421 (ΠΑΥ: Α268/2016) για την έκτακτη μετακίνηση του Δημάρχου Μύκης στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού εσωτερικών με
την ανάλυση της δαπάνης να έχει ως εξής:
Αιτιολογία δαπάνης
Δαπάνη διανυκτέρευσης
Αεροπορικά εισιτήρια
Ημερήσια αποζημίωση (1 ημέρα)
ΣΥΝΟΛΟ

20ο θέμα: Έγκριση των
οικονομικών
καταστάσεων
(Ισολογισμός,
Αποτελέσματα χρήσης,
Γενική Εκμετάλλευση)
έκθεση ορκωτών και
έκθεση πεπραγμένων
της Κ.Δ.Ε.Μ.
21ο θέμα: Συμμετοχή του
Δήμου Μύκης στη
διοργάνωση του
Φεστιβάλ Κενταύρου.

Ποσό
80
204
40
324
Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 31/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΔΕΜ και πιο συγκεκριμένα τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός,
Αποτελέσματα χρήσης, Γενική Εκμετάλλευση), την έκθεση των ορκωτών λογιστών και την έκθεση πεπραγμένων της Κ.Δ.Ε.Μ..
134/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

135/2016

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου με το Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κενταύρου στην διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων
Κενταύρου που θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό Κενταύρου την 12 και 13/8/2016 .
2. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6471 με τίτλο συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Νεολαίας
Κενταύρου του 12ου Φεστιβάλ Νεολαίας Κενταύρου.
3. Καθορίζει την συμμετοχή του Δήμου σε υπηρεσίες κάλυψης εικόνας, ήχου, φωτισμού σκηνής 9.000,00 ευρώ.

Αποφασίζει ομόφωνα
22ο θέμα: Συμμετοχή του
Δήμου Μύκης στη
διοργάνωση του
Φεστιβάλ Σμίνθης.

23ο θέμα: Συμμετοχή του
Δήμου Μύκης στην
πρόταση Στρατηγικής
Τοπικής Ανάπτυξης CLLD
– LEADER που θα
υποβάλλει η ΑΝ. ΡΟ.
Α.Ε. στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων στο πλαίσιο
της προκήρυξης
1435/14.06.2016 (ΦΕΚ
1839/22.06.2016 τεύχος
Β') για τις Περιφερειακές
Ενότητες Ροδόπης και
Ξάνθης με την
υπογραφή σχετικού
συμφωνητικού
συνεργασίας και
ορισμός εκπροσώπου
του Δήμου Μύκης για τη
συμμετοχή του στην
Επιτροπή Διαχείρισης
Τοπικού Προγράμματος
(Ε.Δ.Π.) CLLD – LEADER
Περιφερειακών

136/2016

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου με το Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Σμίνθης στην διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων Σμίνθης
που θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό Σμίνθης την 07/8/2016 .
3. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6471 με τίτλο συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Νεολαίας
Σμίνθης του Φεστιβάλ Νεολαίας.
4. Καθορίζει την συμμετοχή του Δήμου σε: α) υπηρεσίες κάλυψης εικόνας, ήχου, φωτισμού σκηνής 3.800,00 ευρώ, β)
προμήθειες από τυπογραφείο (διαφημιστικά φυλλάδια, προγράμματα, έντυπα, και πανό) 2.684,55 ευρώ γ) ενοικίαση
βιολογικών τουαλετών 300 ευρώ δ) δαπάνες σύνδεσης με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 1.215,45 ευρώ.
Αποφασίζει ομόφωνα

137/2016

Α) Την συμμετοχή του Δήμου Μύκης στην πρόταση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης CLLD – LEADER που θα υποβάλλει η ΑΝ.
ΡΟ. Α.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της προκήρυξης 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ
1839/22.06.2016 τεύχος Β') για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης.
Β) Την υπογραφή για τον ως άνω σκοπό σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος CLLD – LEADER,
όπως το συμφωνητικό αυτό έχει συνταχθεί και περιλαμβάνεται στην εισήγηση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμαρχου Μύκης
κου Παπουτσόγλου Στυλιανού και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μύκης για την υπογραφή αυτού του συμφωνητικού
συνεργασίας,
Γ) Τη συμμετοχή του Δήμου Μύκης στην αμέσως επόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε., και
Δ) Ορίζουν ως εκπρόσωπο του Δήμου Μύκης για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος
(Ε.Δ.Π.) CLLD – LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης που θα συστήσει η ΑΝ. ΡΟ.Α.Ε. τον Δήμαρχο Μύκης κ.
Καπζά Τζεμήλ του Μεχμέτ, κάτοικο Ξάνθης, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 920028 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και
αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο Μύκης και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης κ.
Ιμπραήμκο Ιμπραήμ του Χασάν, κάτοικο Ξάνθης, κάτοχο του με αριθμό Χ 438876 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ενοτήτων Ροδόπης και
Ξάνθης
Αποφασίζει ομόφωνα
24ο θέμα: Έγκριση
απολογιστικών
στοιχείων σχολικών
μονάδων Δήμου Μύκης
οικ. έτους 2015

Εγκρίνει τον απολογισμό της σχολικής εφορίας για το οικονομικό έτος 2015 ως εμφανίζεται παρακάτω :
Α/Α
138/2016

1

Σχολική Εφορεία
8/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης
Εσοδα
έξοδα
Υπόλοιπο 2014
5.365,61
πληρωμές
Εισπράξεις
26.273,78
χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

25ο θέμα: Έγκριση
πλήρωσης μιας θέσης
έκτακτου προσωπικού
για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών

31.639,39

Σύνολο

Αρ. Πρωτ.
7631/13-06-2016
14.449,31
17.190,08
31.639,39

Αποφασίζει ομόφωνα

139/2016

Εγκρίνει την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, κατηγορίας / κλάδου ΔΕΧειριστών Μηχανημάτων έργου ( JCB ) μία (1) θέση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ ΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει τη δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 5.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6733 για την καταβολή
χρηματικού βοηθήματος σε αναξιοπαθούντες άπορους δημότες (ΠΑΥ: Α-279/2016).
26ο θέμα: Οικονομικές
ενισχύσεις δημοτών

2. Εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος συνολικού ποσού 5.000,00 € στους δημότες που φαίνονται στον πίνακα
που ακολουθεί:
140/2016
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΜΕΣΤΑΝ ΙΣΜΕΤ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΟΥΣΕΪΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟ
1.000,00€

2. ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΖΕΚΙΕ

ΣΕΦΚΕΤ

1.000,00€

3. ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΙΡΦΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΟΙΚΙΑΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΟΙΚΙΑΣ

1.000,00€

4. ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΑΜΗ

5. ΣΕΜΠΕΚ ΑΠΤΟΥΛΑ

ΑΧΜΕΤ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΟΙΚΙΑΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΟΙΚΙΑΣ

1.000,00€
1.000,00€

Καταψηφίζει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιουρούκ Σαλή καθώς θεωρεί ότι το χρηματικό βοήθημα δεν είναι επαρκές
προτείνοντας τον διπλασιασμό του ανά δικαιούχο.
27ο θέμα: Έγκριση
επιστροφής ποσού από
την εταιρεία Μ. Γιαζιτζή
& ΣΙΑ Ο.Ε. προς την
σχολική επιτροπή 2ο
βάθμιας εκπαίδευσης
Δήμου Μύκης

Αποφασίζει ομόφωνα

141/2016

3.
Εγκρίνει την επιστροφή ποσού από την εταιρεία «Μ. Γιαζιτζή κα ΣΙΑ» προς την δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή
Δήμου Μύκης όπως φαίνεται παρακάτω:
α) για την περίοδο από 01/09/2014 έως την 31/12/2014 ποσό επιστροφής 126,99€
β) για την περίοδο από 01/01/2015 έως την 31/12/2015 ποσό επιστροφής 848,16€
Αποφασίζει ομόφωνα

28ο θέμα: Έγκριση
απόφασης δημοτικής
κοινότητας Μύκης
σχετικά με την
δημιουργία πιάτσας ταξί
στον οικισμό Σμίνθης

142/2016

1) Εγκρίνει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ταξί (πιάτσας) στον οικισμό Σμίνθης η εσοχή του πεζοδρομίου έναντι τού
Ηρώου Σμίνθης έως το Περίπτερο, με κατεύθυνση προς την Ξάνθη όπου θα μπορούν να σταθμεύουν έως τέσσερα οχήματα.
2) Κατά την διάρκεια Εθνικών Εορτών, Θρησκευτικών Εορτών ή άλλων εκδηλώσεων οι ιδιοκτήτες ταξί δεν θα χρησιμοποιούν
τον ανωτέρω χώρο έως το πέρας αυτών.
Για την εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει :
α) να τοποθετηθεί η σχετική σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» προς αποφυγή
τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών,
β) να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Υπηρεσία Τροχαίας) και οι κάτοικοι της περιοχής για την παραπάνω ρύθμιση
που πρόκειται να εφαρμοσθεί.
Η παρούσα απόφαση :
Α. να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

