ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11/05/2015
θέμα
1ο έκτακτο θέμα:
«Ορισμός
εκπροσώπου
Δήμου Μύκης
υπεύθυνου μέτρων
προστασίας από τα
κουνούπια»

1ο θέμα:
«Τροποποίηση
τεχνικού
προγράμματος και
προϋπολογισμού
(9η αναμόρφωση)»
2ο θέμα: «Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Οριστικής
Παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή
αθλητικών
εγκαταστάσεων
οικ. Μελιβοίων»
3ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή
αποχετευτικού
δικτύου και
κεντρικού
αποχετευτικού
αγωγού λυμάτων
οικ. Μύκης»
4ο θέμα:
«Χορήγηση 3ης
γενικής παράτασης
της συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
υποέργου

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου υπευθύνου για τη λήψη
μέτρων καταπολέμησης των κουνουπιών καθώς και για τον

104/2015

συντονισμό με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης τον
Αντιδήμαρχο Μύκης κ. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

105/2015

106/2015

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2015 ως εξής:
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
39.288,68 (με την 8η
τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+ 374,00 ( με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
39.662,68
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων οικ. Μελιβοίων» αναδόχου Κ/Ξ
Μπόγλου Π. – Γκουτζιβελάκη Β. επειδή περαιώθηκε την 2211-2013, παραλήφθηκε προσωρινά την 20-1-2014 και
βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος
εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Αποφασίζει ομόφωνα

107/2015

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού
αποχετευτικού αγωγού λυμάτων οικ. Μύκης» το οποίο
ανατέθηκε στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε σε εφαρμογή της
υπ’ αρ. 188/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Μύκης.

Αποφασίζει

108/2015

ομόφωνα

1. Εγκρίνει την 3η γενική παράταση της συνολικής
προθεσμίας των εργασιών υποέργου 1:΄΄ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΄΄ της πράξης
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ ¨374182 ¨, αναδόχου Κ/Ξ Κ.

1: «Μονάδα
επεξεργασίας
λυμάτων οικ.
Μύκης της πράξης
Αποχέτευση και
επεξεργασία
λυμάτων οικ.
Μύκης» με κωδικό
ΟΠΣ ¨374182¨»
5ο θέμα: «Έγκριση
1ου Α.Π. του
υποέργου 1:
«Μονάδα
επεξεργασίας
λυμάτων οικ.
Μύκης της πράξης
Αποχέτευση και
επεξεργασία
λυμάτων οικ.
Μύκης» με κωδικό
ΟΠΣ ¨374182¨»
6ο θέμα: Έγκριση
σύναψης και
σχεδίου
διαβαθμιδικής
συνεργασίας του
άρθρου 99 του
Ν.3852/2010
μεταξύ της
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης και του
Δήμου Μύκης γα
την επίβλεψη του
δασοτεχνικού
έργου:
«Κατασκευή
χώρου δασικής
αναψυχής
(Κατασκευή
παιδικής χαράς
στον οικ.
Κενταύρου)
συμβατικής αξίας
49.349,69€ με
Φ.Π.Α.»
7ο θέμα:
Καθορισμός

ΔΕΛΚΟΣ- ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέχρι 30-06-2015 (εξήντα τρεις ημέρες).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας
λυμάτων οικ. Μύκης της πράξης Αποχέτευση και επεξεργασία
λυμάτων οικ. Μύκης» με τον οποίο η συνολική δαπάνη του
109/2015

έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.200.401,33 €.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

110/2015

1. Εγκρίνει τη σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας του
άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου
Μύκης γα την επίβλεψη του δασοτεχνικού έργου:
«Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής (Κατασκευή
παιδικής χαράς στον οικ. Κενταύρου) συμβατικής
αξίας 49.349,69€ με Φ.Π.Α.»
2. Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου της τριμελής
επιτροπής παρακολούθησης εφαρμογής της
σύμβασης
διαβαθμιδικής
συνεργασίας
τους
κατωτέρω:
a) Αντιδήμαρχο Μύκης κ. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ με
αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαφούζ Αχμέτ
Χαϊρεδίν
b) Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου κ. Μαυρομάτη Χρήστο με αναπληρωτή του την
πολ. μηχ. του Δήμου Μύκης κα. Κούτσικου Ιωάννα
c) (Θα οριστεί από τη Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης)
Παρόν δήλωσε ο δημ. σύβουλος κ. Μπουγιουκλού Χουσεΐν

111/2015

Αποφασίζει Ομόφωνα

τρόπου εκτέλεσης
του έργου:
«Κατασκευή
τοίχων
αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις
σε οικ. Δ.Ε.
Μύκης».

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικ. Δ.Ε. Μύκης.
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της
διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.

8ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή
112/2015
τοίχων
αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις
σε οικισμούς Δ.Ε.
Σατρών».
9ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή τοίχου 113/2015
αντιστήριξης για
την αντιμετώπιση
κατολίσθησης στον
οικ. Τέμενος».
10ο θέμα: Αποδοχή
ένταξης 2ου
υποέργου με τίτλο:
Ηλεκτροδότηση
υδρευτικής
γεώτρησης στην
πράξη:
«Αξιοποίηση
υπάρχουσας
γεώτρησης
οικισμού
Ζουμπουλίου και
κατασκευή
δεξαμενής για τις
ανάγκες ύδρευσης
οικισμού Σμίνθης».
11ο θέμα:
Συγκρότηση
επιτροπής
προσωρινής και

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε
οικισμούς Δ.Ε. Σατρών» το οποίο ανατέθηκε στον κ. Μουσά
Τζεμήλ σε εφαρμογή της υπ’αρ. 62/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση
κατολίσθησης στον οικ. Τέμενος» το οποίο ανατέθηκε στον κ.
Μουσά Τζεμήλ σε εφαρμογή της υπ’αρ. 101/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα
Αποδέχεται την ένταξη του 2ου υποέργου με τίτλο:
«Ηλεκτροδότηση υδρευτικής γεώτρησης» στην πράξη:
«Αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου
και κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες ύδρευσης οικισμού
Σμίνθης».
114/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
115/2015

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου : «Επισκευή και

οριστικής
παραλαβής του
έργου «Επισκευή
και συντήρηση
γέφυρας οικισμού
Κοτύλης».

συντήρηση γέφυρας οικισμού Κοτύλης» η οποία αποτελείται
από τα εξής μέλη:
1. Φώτη Μουργόπουλο, ως πρόεδρο, Πολ. Μηχανικός
ΠΕ,

υπάλληλο

ΤΥ

του

Δήμου

Αβδήρων

με

αναπληρωτή τον Λάππα Ιωάννη, Πολ. Μηχανικό
υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ξάνθης.
2. Πλουμιστού Δήμητρα Πολ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο
ΤΥ του Μύκης με αναπληρώτρια την Σουλτάνα
Καμπούρη, Τοπ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΔΤΥ του
Δήμου Ξάνθης
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: «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας
οικισμού Κοτύλης».
Α πο φασ ίζ ε ι

ο μ όφω να

Εγκρίνει τον απολογισμό της σχολικής εφορίας για
το οικονομικό έτος 2014
ως εμφανίζονται
παρακάτω :
12ο θέμα:
«Απολογιστικά
στοιχεία οικ. έτους
2014 6/θ Μ/κου
σχολείου Μύκης»

6/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχ ολείο Μύκης
Αρ. Πρωτ .: 7796/30-04-2015
116/2015

Ε ΣΟ Δ Α
Υπόλοιπο 2013
Εισπράξεις
Σύνολο

6.701,43
17.157,37
23.858,80

Ε ΞΟ Δ Α
Πληρωμές
Χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

17.690,19
6.168,61
23.858,80

Ο Πρόεδρος
ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

