ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 03/06/2015
θέμα
1ο θέμα: «Έγκριση
οικονομικών
καταστάσεων
(ισολογισμός) και
έκθεση
πεπραγμένων
Κ.Δ.Ε.Μ. οικ. έτους
2014»

2ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
παράδοσηςπαραλαβής ΚΔΕΜ

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την κατάρτιση και την ψήφιση των οικονομικών
καταστάσεων (ισολογισμός) και την έκθεση πεπραγμένων

117/2015

της Κ.Δ.Ε.Μ. του έτους 2014, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
26/2015 απόφαση της Κ.Δ.Ε.Μ. (ΑΔΑ: 6Δ9ΗΟΡΤΑ-49Ν), η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
118/2015

Εγκρίνει το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής όπως
εμφανίζεται στην υπ. αριθμ. 29/2015 απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της ΚΔΕΜ.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

ο

3 θέμα:
«Μεταβίβαση
συνδέσεων
τηλεφωνίας»

119/2015

4ο θέμα: Έγκριση
επιστροφής
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων

120/2015

5ο θέμα: Έγκριση
καταβολής
προστίμου έτους
2010

121/2015

6ο θέμα:
«Τροποποίηση
προϋπολογισμού
έτους 2015. (10η
αναμόρφωση)»

7ο θέμα: «Έγκριση
απόφασης Τ.Σ.

Εγκρίνει την μεταβίβαση των συνδέσεων τηλεφωνίας με
τους αριθμούς σταθερού τηλεφώνου 2544029013 και fax
2544029014 στο ΑΦΜ της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Δήμου Μύκης δηλ.(090349925) ώστε να
εξοφλεί η Κ.Δ.Ε.Μ. τη συγκεκριμένη υπηρεσία και να
προχωρήσει σε σύναψη νέου συμβολαίου με τον ΟΤΕ.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επιστροφή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος
ποσού των 45,03€ προς τον Μανάφογλου Εμβέρ του Χασάν.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την καταβολή προστίμου ποσού 20,00€ προς το
Δήμο Ξάνθης επί του βεβαιωμένου προστίμου Κ.Ο.Κ. έτους
2010, για παράνομο παρκάρισμα του με αριθ. κυκλοφορίας
ΚΗΗ 4155 αυτοκινήτου της πρώην Κοινότητας Θερμών.
Αποφασίζει ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2015 ως εξής
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123/2015

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
39.562,68 (με την 9η
τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
862,59 ( με την
παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
38.700,09
Αποφασίζει ομόφωνα

6/2015 Ωραίου
σχετικά με την
δωρεάν
παραχώρησης
χρήσης αίθουσας
στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ –
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΩΡΑΙΟΥ»

Εγκρίνει την δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση μιας
αίθουσας στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κοινότητας
(ανατολ., δεξιά της κύριας όψης του κτιρίου) δέκα (10)
τετραγωνικών, στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ –
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΩΡΑΙΟΥ», προκειμένου να στεγαστεί
η έδρα – το γραφείο του, σύμφωνα με τους παρακάτω
όρους και προϋποθέσεις , οι οποίο και θα γίνουν δεκτοί,
χωρίς καμία επιφύλαξη από τον Σύλλογο, με την υπογραφή
σύμβασης παραχώρησης:
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Διάρκεια της παραχώρησης αυτής ορίζεται το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή συμφωνητικού
παραχώρησης και μέχρι την 31-12-2019.
3. ΧΡΗΣΗ: Το προαναφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά από τον δεύτερο συμβαλλόμενο ως γραφείο
του Συλλόγου. Απαγορεύεται η αλλαγή της συμφωνημένης
χρήσης του ακινήτου όπως η παραχώρηση της χρήσης του
(όλου ή μέρους) σε τρίτους με οποιαδήποτε νομική μορφή
και σχέση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του
πρώτου συμβαλλόμενου. Επίσης απαγορεύεται ρητά, η
κατάληψη ή η πρόσβαση στους λοιπούς χώρους του
ακινήτου που χρησιμοποιούνται είτε από το Κ.Ε.Π. του
Δήμου, είτε από το Αγροτικό Ιατρείο, είτε από τον Δήμο ως
χώροι φύλαξης αρχείων.
4.ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ: Απαγορεύονται προσθήκες,
επισκευές ή βελτιώσεις του ακινήτου, από τον δεύτερο
συμβαλλόμενο κατά την διάρκεια της παραχώρησης χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πρώτου
συμβαλλόμενου. Σε κάθε περίπτωση θα γίνονται αδαπάνως
για τον ιδιοκτήτη. Τυχόν φθορές του ακινήτου που δεν
οφείλονται στην συνήθη χρήση θα βαρύνουν αποκλειστικά
τον δεύτερο συμβαλλόμενο.
5.ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Ο δεύτερος συμβαλλόμενος
οφείλει να κάνει καλή χρήση του ακινήτου, να το διατηρεί
καθαρό και ευπρεπές (και τους κοινόχρηστους χώρους) και
να μην προξενεί ζημιές σ’ αυτό, πέρα από αυτές που
οφείλονται στην συνήθη χρήση, για τις οποίες και θα
ευθύνεται αποκλειστικά.
Υποχρεούται να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μην θίγει
την ησυχία, την υγεία ή την ασφάλεια των άλλων ενοίκων ή
και γειτόνων του κτιρίου.
Επίσης να μην διαταράσσει αισθητικά τον δημόσιο
χαρακτήρα του κτιρίου, αναρτώντας, πανό , πινακίδες,
σημαίες, λάβαρα κλπ.
Στην αίθουσα υπάρχουν τα εξής τα οποία και διατίθενται
προς χρήση με υποχρέωση απόδοσης στον πρώτο
συμβαλλόμενο και σε άριστη κατάσταση: ένα έπιπλο
γραφείο , μία πολυθρόνα τροχήλατη , δύο καρέκλες
επισκεπτών και δύο ερμάρια (ντουλάπια), φωτιστικό
οροφής (ράβδοι) και μία κλιματιστική μονάδα.
6.ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ,
υποχρεούται να αποδώσει την χρήση του ακινήτου

ελεύθερα, είτε αμέσως μετά την λήξη του συμβατικού
χρόνου παραχώρησης, είτε άμεσα μετά από έγγραφη
απαίτηση (απόφαση) του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας η οποία και θα εγκριθεί με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, η οποία θα είναι άμεσα
εκτελεστή με την επίδοσή της ή ακόμα και με τοιχοκόλλησή
της στην είσοδο του κτιρίου, στον πρώτο συμβαλλόμενο
στην ίδια άριστη κατάσταση που παρέλαβε το ακίνητο,
χωρίς άλλη προϋπόθεση.
Με με την άπρακτη πάροδο ενός έτους χωρίς την
εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης αυτή
ανακαλείται αυτοδίκαια.
7.ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ:
Ο
δεύτερος
συμβαλλόμενος οφείλει να επιτρέπει την είσοδο στο
ακίνητο του πρώτου συμβαλλόμενου και δια των
υπηρεσιών του, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα για την
διαπίστωση της τήρησης των όρων του παρόντος και της
καλής χρήσης του ακινήτου από τον δεύτερο
συμβαλλόμενο.
8.ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: α) Η παραχώρηση λύεται με την
πάροδο του ως άνω συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της.
β) σε περίπτωση μεταβιβάσεως του ακινήτου σε τρίτους,
τότε λύεται η παραχώρηση αυτομάτως, δίχως άλλη
προϋπόθεση. γ) σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης
εξαιτίας σπουδαίου λόγου και δ) στις προβλεπόμενες από
τον νόμο περιπτώσεις.
9.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ: Όλοι οι όροι του παρόντος
συμφωνητικού παραχώρησης θεωρούνται ουσιώδεις και η
παράβαση έστω και ενός από αυτούς από τον συμβαλλόμενο
αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως.

8ο θέμα: «Έγκριση
πλήρωσης τεσσάρων
(4) τουλάχιστον
συνολικά θέσεων
έκτακτου
προσωπικού για
χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών»

9ο θέμα: Διοργάνωση
εργαστηρίων
επιχειρηματικότητας(workshops) στον
Δήμο Μύκης –
Έγκριση/διάθεση
πίστωσης»
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πλήρωση τεσσάρων (4) τουλάχιστον συνολικά
θέσεων έκτακτου προσωπικού για χρονικό διάστημα τριών
(3) μηνών, κατηγορίας / κλάδου:
-ΔΕ-Χειριστών μηχανημάτων JCB μία (1) θέση
-ΔΕ-Χειριστών Μηχ. Έργων Γκρέιντερ, μία (1) θέση και
-ΥΕ-Εργατών Γενικά δύο (2) θέσεις
Και με τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα (εκτός των ΥΕΕργατών για τους οποίους δεν απαιτούνται - άρθρο 21 του
Ν. 2190/94).
Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση
του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού
έτους 2015, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό,
αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ: Α-338
ΚΑ:
10-7341.002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Διοργάνωση εργαστηρίων
επιχειρηματικότητας (workshops)
ΠΟΣΟ: 3.712,14€
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Επιβάλλει στους κατόχους επαγγελματικών και
παραγωγικών αδειών , που προσέρχονται στην λαϊκή αγορά
που λειτουργεί στον οικισμό του Κενταύρου του Δήμου
Μύκης, ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος προσέλευσης , το
οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως
λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας
υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή
αυτών.
Β. Καθορίζει το ύψος του ημερήσιου τέλους προσέλευσης
για κάθε τρέχον μέτρο της καταλαμβανόμενης θέσης στην
λαϊκή αγορά του Κενταύρου.

10ο θέμα:
Καθορισμός του
ύψους, της
διαδικασίας και του
τρόπου καταβολής
και είσπραξης του
ημερήσιου
ανταποδοτικού
τέλους από τους
προσερχόμενους
πωλητές στην Λαϊκή
Αγορά Κενταύρου.

Γ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες σχετικά με
τον τρόπο καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου
ανταποδοτικού τέλους και κάθε σχετικό θέμα.
Αναλυτικότερα :
1. Το ημερήσιο τέλος προσέλευσης καταβάλλεται ως εξής:
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A. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών
υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου
τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με
βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να
δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα.
i.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε
επαγγελματία πωλητή που προσέρχεται στη
λαϊκή αγορά του Κενταύρου υπολογίζεται
ως εξής : ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Χ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Χ
ΥΨΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

ii.

Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι
επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν
προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω
ανικανότητας προς εργασία, η οποία
διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και
βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό
φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
Για να τύχει της απαλλαγής ο
επαγγελματίας πωλητής δηλώνει έγκαιρα
την αδυναμία προσέλευσης.

iii.

Το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα οι
επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν θέση
στη λαϊκή αγορά του Κενταύρου ,
προσέρχονται στο ταμείο
του Δήμου
Μύκης και καταβάλλουν απολογιστικά το

ποσό
που
αντιστοιχεί
στο
τέλος
προσέλευσης του προηγούμενου μήνα. Για
πωλητές οι οποίοι δεν προσέρχονται να
καταβάλουν το τέλος προσέλευσης για δύο
συνεχόμενους μήνες ανακαλείται η άδεια
τους , και το οφειλόμενο ποσό βεβαιώνεται
στο ταμείο του Δήμου.
B. Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης
στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή
του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες
προσέρχονται σε αυτές.
i.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε παραγωγό
πωλητή που προσέρχεται στη λαϊκή αγορά
του Κενταύρου υπολογίζεται ως εξής :
ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Χ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Χ
ΥΨΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

ii.

Το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά την
περίοδο ισχύος της άδειας τους οι
παραγωγοί πωλητές που κατέχουν θέση
στη λαϊκή αγορά του Κενταύρου ,
i. Προσέρχονται στο ταμείο
του
Δήμου Μύκης και καταβάλλουν
απολογιστικά
το
ποσό
που
αντιστοιχεί στο τέλος προσέλευσης
του προηγούμενου μήνα και µόνο
για όσες ημέρες , κατά δήλωση τους
προσέρχονται στην λαϊκή αγορά του
Κενταύρου. Για πωλητές οι οποίοι
δεν προσέρχονται να καταβάλουν
το τέλος προσέλευσης για δύο
συνεχόμενους μήνες ανακαλείται η
άδεια τους , το οφειλόμενο ποσό
υπολογίζεται με βάση το σύνολο
των ημερών λειτουργίας της αγοράς
και βεβαιώνεται στο ταμείο του
Δήμου.
ii. Δηλώνουν την προσέλευση τους για
τον επόμενο μήνα.

2. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για
χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία
διαπιστώνεται
με
απόφαση
του
Δημοτικού
Συμβουλίου του οικείου Δήμου. (παρ.1 άρθρο 7 Ν.4264/14
(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η
αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια (παρ.1 άρθρο 7
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').

3. Ποσοστό 40% του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους
προσέλευσης αποτελεί :


το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους
για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους
αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών
κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων
χώρων και



τη συνδρομή προς τους φορείς της περίπτωσης β'
της παραγράφου 3 του άρθρου 7 για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό
και προβολή των λαϊκών αγορών. Στο ποσό αυτό
δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσημο και είναι
ενιαίο για όλη τη χώρα.

Το υπόλοιπο ποσοστό 60% του τέλους αυτού εγγράφεται
ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων
Περιφερειών.
4. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους
απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21
του β.δ. 249/20.10.1958 (Α'171) για την καθαριότητα και
αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που
χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος
για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών
της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α'171).
5. Το καθοριζόμενο, ως άνω, ημερήσιο τέλος διατίθεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 ως 7 του άρθρου 7
του ν. 4264/2014

11ο θέμα: «Έγκριση
δαπάνης για
μετατόπιση δικτύου
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον
οικ. Γοργόνα»

12ο θέμα:
«Συγκρότηση
επιτροπής
παραλαβής
προμήθειας
καυσίμων κίνησης –
θέρμανσης»

Αποφασίζει ομόφωνα
127/2015

Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 1.021,96€ για την
μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον οικ. Γοργόνα.

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής καυσίμων κίνησης - θέρμανσης
αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
1
ΧΙΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
128/2015

2
3

ΣΟΥΡΗ

ΕΜΗΝ

ΥΕΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΧΜΕΤ

ΠΑΛΑΖΛΗ

ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

Πρόεδρος ορίζεται ο Χιάλης Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Όνομα
Επώνυμο

Α/Α
1

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2
3

ΓΙΛΜΑΖ
ΧΑΣΑΝ

ΑΛΗ ΧΟΤΖΑ
ΕΜΗΝ

Ιδιότητα
ΠΕΔΙΟΙΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΕ- ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ. πρωτ. 9662/21-052015 Πρακτικό Κληρώσεως του Τμήματος Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού.

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί

την

«Τσιμεντόστρωση

επιτροπή
δρόμων

παραλαβής
Δ.Ε.

του

Κοτύλης»

έργου
η

:

οποία

αποτελείται από τα εξής μέλη:

13ο θέμα:
Συγκρότηση
επιτροπής
προσωρινής και
οριστικής
παραλαβής του
έργου
«Τσιμεντόστρωση
δρόμων Δ.Ε.
Κοτύλης».

1. κ. Φώτη
Μουργόπουλο, ως πρόεδρο, Πολ.
Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με
αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Στυλιανίδη, Τοπ.
Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο Δ/νσης Δόμησης του
Δήμου Ξάνθης.
2. κα. Πλουμιστού Δήμητρα Πολ. Μηχανικό ΠΕ
υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Μύκης με αναπληρώτρια
την κα. Μαρία Λιάκου, Τοπ. Μηχανικό ΠΕ,
υπάλληλο Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.
3. κ. Χουσεϊν Κιρατζή , Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης,
129/2015

με αναπληρωτή το κ. Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό
σύμβουλο Δ. Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική
παραλαβή του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων Δ.Ε.
Κοτύλης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της, το υπ. αριθμ. 10064/26-05-2015
Πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για την
ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου
του θέματος και η με αριθμ. 22/2015 απόφαση του Δ.Σ. που
ορίζει τους Δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν ως
μέλη στις επιτροπές παραλαβής έργων.

14ο θέμα: Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου: " Επισκευή
και συντήρηση
γέφυρας οικισμού
Κοτύλης
15ο θέμα: Έγκριση
2ου Α.Π. και 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
υποέργου 1: "
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ "
της πράξης
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ» με κωδικό
ΟΠΣ 374182.
16ο θέμα: Περί
μεταφοράς
ταμειακών
διαθεσίμων του
Δήμου στην Τράπεζα
της Ελλάδος
17ο θέμα: Μεταβολές
σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
σχολικού έτους 20152016.

Αποφασίζει ομόφωνα

130/2015

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού
αποχετευτικού αγωγού λυμάτων οικ. Μύκης» το οποίο
ανατέθηκε στον κ. Μουσά Τζεμήλ σε εφαρμογή της υπ’ αρ.
81/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ου Α.Π.
υποέργου

1:

"

ΜΟΝΑΔΑ

και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ " της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
131/2015

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ
374182 με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου
διαμορφώνεται στο ποσό των 1.200.401,33 €.

Αποφασίζει ομόφωνα

132/2015

Ανακαλεί προσωρινώς
την εκτέλεση της τρίτης
παραγράφου του αποφασιστικού μέρους της υπ. αριθμ.
94/2015 απόφασης του Δ.Σ. μέχρι την άρση τα ανάκλησης
με νέα σχετική απόφαση
Αποφασίζει ομόφωνα

133/2015

Εγκρίνει την πρόταση ίδρυσης του 1/θ Νηπιαγωγείου
Αιώρας, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πλήρη αντίθεση του
με το υπάρχον καθεστώς λειτουργίας των Νηπιαγωγείων
του Δήμου Μύκης και ζητά τη λειτουργία αυτών,
εφαρμόζοντας το μοντέλο των μειονοτικών δημοτικών
σχολείων.

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

