ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 09η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 29/04/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

1ο έκτακτο θέμα:
«Άνοιγμα
λογαριασμού
Δήμου Μύκης στην
Τράπεζα της
Ελλάδος»

2ο έκτακτο θέμα:
«Καθορισμός
αμοιβής δικηγόρου
για κατάθεση και
συζήτηση έφεσης
κατά της 01/06-042015 απόφασης
του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών
σχετικά για την
υπόθεση του
Πιγκάλ Τζεμαλή»
3ο έκτακτο θέμα:
«Καθορισμός
αμοιβής δικηγόρου
για κατάθεση
αγωγής
δικαιολογητικών
κατά του Πιγκάλ
Τζεμαλή ενώπιον
του Ειρηνοδικείου
Ξάνθης»
1ο θέμα:
«Τροποποίηση
τεχνικού
προγράμματος και
προϋπολογισμού
(8η αναμόρφωση)»

94/2015

95/2015

1) Εξουσιοδοτεί τον Ταμία του Δήμου κ. Μιχαλισλή Αναστάσιο
προκειμένου να ανοιχθεί Λογαριασμός στην Τράπεζα Ελλάδος
(θυρίδα Ξάνθης) επ΄ ονόματι του Δήμου Μύκης.
2) Ορίζει υπόλογο του ανωτέρω λογαριασμού τον Ταμία του
Δήμου Μύκης, κ. Μιχαλισλή Αναστάσιο.
3) Με ευθύνη του υπολόγου θα γίνεται: α) η μεταφορά
Ταμιακών διαθεσίμων χρημάτων από την Τράπεζα Πειραιώς
στην Τράπεζα της Ελλάδος και β) η μεταφορά χρημάτων από
την Τράπεζα της Ελλάδος στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα
πάντοτε με τις μηνιαίες ανάγκες για πληρωμή διαφόρων
υποχρεώσεων τού Δήμου όταν δεν επαρκούν τα διαθέσιμα
της Τράπεζας Πειραιώς.
Αποφασίζει ομόφωνα
Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου Μύκης για κατάθεση και συζήτηση έφεσης κατά
της 01/06-04-2015 απόφασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
σχετικά για την υπόθεση του Πιγκάλ Τζεμαλή, στο συνολικό
ποσό των 1.000,00€ με ΦΠΑ.

Αποφασίζει ομόφωνα

96/2015

Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου Μύκης κατάθεση αγωγής δικαιολογητικών κατά
του Πιγκάλ Τζεμαλή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, στο
συνολικό ποσό των 300,00€ με ΦΠΑ.

Αποφασίζει ομόφωνα

97/2015

Α) Αποδέχεται την εισήγηση της με αρ. 119/2015 απόφασης
της ΟΕ και δεν μειώνει τα έσοδα του προϋπολογισμού 2015
Β. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2015
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
42.445,08 (με την 7η

τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό

2ο θέμα: «Β΄
Κατανομή έτους
2015 για
λειτουργικές
δαπάνες
σχολείων»

3ο θέμα: «Έγκριση
1ου
Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών :
«Έργα υποδομής
σε οικ. Δ.Ε.
Κοτύλης»

98/2015

- 3.156,40 ( 5.090,00-7.240
39.288,68

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Κατανέμει πίστωση για λειτουργικές ανάγκες σχολείων της
Β’ δόσης 2015 ως εξής:
Α) στα Μειονοτικά δημοτικά σχολεία και στο
Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Δ. Μύκης 27.612,81€
Β) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Μύκης: 13.280,37 €
Γ) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μύκης: 11.701,51 €
Αποφασίζει Ομόφωνα

99/2015

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Έργα υποδομής σε οικ. Δ.Ε.
Κοτύλης» με τον οποίο το οικονομικό αντικείμενο του έργου
ανέρχεται με το ΦΠΑ στο ποσό των 13.510,68€.

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου : «Κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε.
Σατρών» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Χωλίδη Στυλιανό ως πρόεδρο, Πολ. Μηχανικός ΠΕ,
ο

4 θέμα:
«Συγκρότηση
επιτροπής
προσωρινής
παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή
τοίχων
αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις
σε οικισμούς Δ.Ε.
Σατρών»

υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με αναπληρωτή
τον Λάππα Ιωάννη, Πολ. Μηχανικό υπάλληλο Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
2. Κούτσικου Ιωάννα Πολ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο ΤΥ
100/2015

του Μύκης με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Κιοσεΐδη
Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου
Αβδήρων.
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: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Σατρών».

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
τοίχου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση κατολίσθησης
στον οικ. Τέμενος» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Σιαμίδης Ιωάννης, ως πρόεδρο, Πολ. Μηχανικό
ΠΕ,
ο

5 θέμα:
«Συγκρότηση
επιτροπής
προσωρινής
παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης για
την αντιμετώπιση
κατολίσθησης στον
οικ. Τέμενος»

υπάλληλο

αναπληρωτή

ΤΥ

την

του

Δήμου

Παρδάλη

Τοπείρου

Ευμορφία,

με

Πολ.

Μηχανικό υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ξάνθης
2. Κούτσικου Ιωάννα, Πολιτικό Μηχανικό Μηχανικό

101/2015

ΠΕ,

υπάλληλο

ΤΥ

του

Δήμου

Μύκης

με

αναπληρωτή τον Τζιάτζη Αριστείδη, Μηχανολόγο
Μηχανικό

ΠΕ,

υπάλληλο

ΤΥ

του

Δήμου

Αβδήρων.

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: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για
την αντιμετώπιση κατολίσθησης στον οικ. Τέμενος».
6ο θέμα: Έγκριση
οριστικής
παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή
τσιμενταυλάκων
στο αγροτικό
δίκτυο Μύκης –
Γήπεδο
Κενταύρου».
7ο θέμα:
Έγκριση οριστικής
παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή έργου
για την πρόσβαση
ΑΜΕΑ στο
Δημοτικό σχολείο
Κοτύλης».

Αποφασίζει ομόφωνα

102/2015

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή
τσιμενταυλάκων στο σγροτικό δίκτυο Μύκης – Γήπεδο
Κενταύρου» αναδόχου κ. Καγιανταλίδη Νικολάου επειδή
περαιώθηκε την 27-6-2013, παραλήφθηκε προσωρινά την 5-82013 και βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθώς έχει παρέλθει ο
χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα

103/2015

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή έργου
για την πρόσβαση ΑΜΕΑ ΣΤΟ Δημοτικό σχολείο Κοτύλης»
αναδόχου Τσελεκίδη και ΣΙΑ Ε.Ε. επειδή περαιώθηκε την 1912-2013, παραλήφθηκε προσωρινά την 27-1-2014 και
βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος
εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ο Πρόεδρος
ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

