ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014
θέμα
1ο έκτακτο θέμα:
Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου: «Κατασκευή
τεχνικών σε
οικισμούς Δ.Κ.
Εχίνου».

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

253/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
του έργου «Κατασκευή τεχνικών σε οικισμούς Δ.Κ.
Εχίνου» το οποίο ανατέθηκε στον κ. Κεχαγιά Αχμέτ
σε εφαρμογή της υπ’αρ. 56/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1ο θέμα: Έγκριση
σύναψης
προγραμματικής
σύμβασης με την
ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε., για
την υλοποίηση του
έργου «Λειτουργική
αναβάθμιση
συστήματος
συλλογικής
εναλλακτικής
διαχείρισης
συσκευασιών ή και
άλλων προϊόντων
κατά την έννοια του
Νόμου 2939/2001 και
βελτίωση
μεθοδολογίας
διαχείρισης του –
Υποστηρικτικές
ενέργειες Δήμου
Μύκης».

Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Μύκης και της εταιρείας
«Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε)» για την υλοποίηση του έργου
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001
και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του –
Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Μύκης».

254/2014

Β) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο
της προγραμματικής σύμβασης που επισυνάπτεται
της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος.
Γ) Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Μύκης στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης στην Προγραμματική
Σύμβαση, τον κ. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
(Δημοτικό Σύμβουλο) με αναπληρωτή τον κ. Αδέμ
Χασάν (Δημοτικό Σύμβουλο) και τον κ. Ραμαδάν
Μπαχρή (Δημοτικό Σύμβουλο) με αναπληρωτή τον κ.
Γιουρούκ Σαλή (Δημοτικό Σύμβουλο).
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Καπζά Τζεμήλ για την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Ε) Το κόστος του έργου για το Δήμο Μύκης ανέρχεται
στο ποσό των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα
εννέα ευρώ και 87 λεπτών (8.769,87€) θα καλυφθεί
από την Κ.Α. Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης

για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργική
αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων
κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση
μεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές
ενέργειες Δήμου Μύκης» ο οποίος δεν έχει
προβλεφθεί, αλλά θα δημιουργηθεί με αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 καθώς η
υλοποίηση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης
αποτελεί απαραίτητη υποστηρικτική ενέργεια στην
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001.

Αποφασίζει ομόφωνα
ο

2 θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής του
έργου:
«Επισκευή –
συντήρηση σχολικών
κτιρίων Δ. Μύκης»
3ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής του
έργου:
«Επισκευή –
συντήρηση σχολικών
κτιρίων Δ. Μύκης»

255/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
του έργου « Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών» το οποίο
ανατέθηκε στον κ. Παπαδόπουλο Αντώνιο σε
εφαρμογή της υπ’αρ. 83/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα

256/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
του έργου « Επισκευή - συντήρηση σχολικών
κτιρίων οικισμών Δ.Κ. Μύκης» το οποίο ανατέθηκε
στον κ. Ματζήρ Ναήλ σε εφαρμογή της υπ’αρ.
233/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Μύκης.
Αποφασίζει Ομόφωνα

4ο θέμα: Έγκριση 2ου
ΑΠΕ του έργου:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ»
5ο θέμα: Έγκριση 3ου
ΑΠΕ του έργου:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

257/2014

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ» με τον οποίο το οικονομικό αντικείμενο του
έργου ανέρχεται με το ΦΠΑ στο ποσό των
370.107,63€.

Αποφασίζει Ομόφωνα
258/2014

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΙΝΘΗΣ»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΙΝΘΗΣ» με τον οποίο το
οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται με το
ΦΠΑ στο ποσό των 394.367,09€.

Αποφασίζει ομόφωνα
Α)Αναμορφώνει το Τεχνικό
παρόντος έτους ως εξής:

6ο θέμα;
Τροποποίηση
προϋπολογισμού οικ.
έτους 2014. (17η
αναμόρφωση)

7ο θέμα: Έγκριση
καταβολής προστίμου
για εκπρόθεσμη
φορολογική δήλωση
2012 και προσαύξηση
ΕΕΤΗΔΕ.

8ο θέμα: «Εισήγηση σύσταση επιτροπής
φιλικού
διακανονισμού».

259/2014

πρόγραμμα

του

1. Εγγράφει δαπάνη με τίτλο «υποστηρικτικές
μελέτες για την έκδοση άδειας λειτουργίας των
ποδοσφαιρικών γηπέδων οικ. Εχίνου, Κενταύρου
Κοτύλης» συν. προυπ. 6150,00€ .α) τοπογραφικές
αποτυπώσεις
για
τακτοποίηση
αυθαιρέτων
κατασκευών 4.920,00€ β) έλεγχος στατικής
επάρκειας κερκίδων 1.230,00€
2. Εγγράφει έργο
με τίτλο «επισκευή
πατώματος παιδικού σταθμού Κοτύλης» προυπολ.
1.800,00€
Β Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2014 ως εξής:
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό
17.085,41 (
15.343,45 ειδικευμένα και 1.741,96 από ιδίους
πόρους , 16η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+ 83.999,18 (
96.922,45 -12.923,27 ) με την παραπάνω εισήγηση
μου
Τελικό αποθεματικό
101.084,59 (
15.343,45 ειδικευμένα και 1.741,96 από ιδίους
πόρους )
Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων (
3.289.747,25ευρώ ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

260/2014

Εγκρίνει την καταβολή από το Δήμο προσαύξησης
52,99 € για την πληρωμή του ΕΕΤΗΔΕ αρθρ. 53
παρ.1ν. 4021/2011 και 60,00 € για υποβολή
φορολογικής δήλωσης του 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
261/2014

Ορίζει την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού
αποτελούμενη από:
α) κ. Πέτρο Παυλίδη ως Πρόεδρο με αναπληρωτή

του, τον κ. Νικόλαο Νίτη του Δικηγορικού Συλλόγου
Ξάνθης
β) κ. Ισμέτ Ογλού Χακάν ως τακτικό μέλος και
αναπληρωτή του, τον κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν του
Επιμελητηρίου Ξάνθης και
γ) κ. Μπούκουρα Μαρία ως τακτικό μέλος και
αναπληρωτή της, την κ. Δερμετζοπούλου Χρυσούλα
του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ξάνθης,.
Τα πρακτικά της επιτροπής τηρούνται από υπάλληλο
του Δήμου Μύκης της οικίας υπηρεσίας.
9ο θέμα: «Ορισμός
εκπροσώπου με τον
αναπληρωτή του για
τα πρωτοβάθμια
συμβούλια
επιθεώρησης
θεάτρων –
κινηματογράφων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

262/2014

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Μύκης για τη
συγκρότηση
των
πρωτοβάθμιων
και
δευτεροβάθμιων συμβούλιων επιθεώρησης θεάτρων
– κινηματογράφων το Δημοτικό Σύμβουλο Χαφούζ
Αχμέτ Χαιρεδίν και αναπληρωτή του τη Δημοτικό
Σύμβουλο Εφέντη Εμπιέ.

10ο θέμα: Έγκριση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 της

2015 της Δημοτικής

Κ.Δ.Ε.Μ., όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την

Επιχείρησης με την
επωνυμία

263/2014

49/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
και όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο

«Κοινωφελής

το

οποίο

αποτελεί

Δημοτική Επιχείρηση

παρούσας απόφασης.

αναπόσπαστο

μέρος

της

Μύκης»
11ο θέμα:
«Καθορισμός αμοιβής
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση του
Δήμου Μύκης επί της
αγωγής χρέους της
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ &
ΣΙΑ ΟΕ στο
Μονομελές
Πρωτοδικείο Ξάνθης
κατά του Δήμου».
12ο θέμα:
«Καθορισμός αμοιβής
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση του

Αποφασίζει ομόφωνα

264/2014

Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου σχετικά με την
ανάθεση για παράσταση- κατάθεση προτάσεων
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης επί
της αγωγής χρέους της «ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ»
κατά του Δήμου, στο συνολικό ποσό των 600,00€ με
ΦΠΑ.

Αποφασίζει ομόφωνα
265/2014
Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου σχετικά με την

Δήμου Μύκης επί της
αγωγής
αδικαιολόγητου
πλουτισμού του
Κιούρτ Χασάν στο
Μονομελές
Πρωτοδικείο Ξάνθης
κατά του Δήμου».

ανάθεση για παράσταση- κατάθεση προτάσεων
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, επί
της αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού του Κιούρτ
Χασάν κατά του Δήμου, στο συνολικό ποσό των
600,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

