ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 24/06/2015

θέμα
1ο έκτακτο θέμα:
«Ορισμός
εκπροσώπου του
Δήμου Μύκης με
τον αναπληρωτή
του στη Γενική
Συνέλευση της
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ. ΑΕ
ΟΤΑ»

2ο έκτακτο θέμα:
«Ορισμός μελών
εκπροσώπησης
του Δήμου στην
επιτροπή
ελέγχου
αθλητικών
εγκαταστάσεων
Π.Ε. Ξάνθης για
γνωμοδότηση
αδειοδότησης»

3ο έκτακτο θέμα:
«Έκδοση
ομόφωνου
ψηφίσματος»

1ο θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
οικ. έτους 2015

α/α
Απόφαση
ς

Περίληψη Απόφασης

Αποφασίζει ομόφωνα
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Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αδνάν Πετσενίκ με αναπληρωτή του, τον
δημοτικό σύμβουλο κ. Ραμαδάν Μπαχρή ως εκπρόσωπό του, στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΞΑ. Α.Ε., προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι
προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο περί ανωνύμων εταιρειών,
διαδικασίες για τη λύση και εκκαθάρισή της.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Καβάς Κενάν με αναπληρωτή του, τον
δημοτικό σύμβουλο κ. Κιούρτ Εμβέρ, ως εκπρόσωπο του Δήμου Μύκης, στην
επιτροπή ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Ξάνθης για γνωμοδότηση
αδειοδότησης.
135/2015

136/2015

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τελευταίων ημερών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
και δικτύωσης πληροφορηθήκαμε ότι με σκοπό τον περιορισμό των εισακτέων
μαθητών στο Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ξάνθης, θα εφαρμοσθεί η
μέθοδος της κλήρωσης για την επιλογή των μαθητών που θα εισαχθούν.
Με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες σε περίπτωση που θα εφαρμοσθεί
συγκεκριμένη μέθοδος θα αποτελέσει κατάφωρη αδικία σε βάρος του ιδιωτικού
και αυτόνομου συστήματος της μειονοτικής εκπαίδευσης και στους εκατοντάδες
μαθητές – δημότες του Δήμου μας οι οποίοι φοιτούν ήδη και άλλοι τόσοι που
πρόκειται να εισαχθούν στο σχολείο αυτό.
Σε περίπτωση που θα επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές μια τέτοια κίνηση
θεωρούμε ότι είναι άδικη για την μειονοτική εκπαίδευση και παραβιάζει την
ελευθερία επιλογής του σχολείου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Αποδέχεται ομόφωνα τις παραπάνω θέσεις και καλεί τους υπευθύνους αντί να
προβούν σε μια τέτοια «Λάθος» εφαρμογή να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης
του χρόνιου προβλήματος της στέγασης των μαθητών του Ιδιωτικού Μειονοτικού
Γυμνασίου – Λυκείου Ξάνθης.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2015 ως εξής:
Διαμόρφωση αποθεματικού :

(11η
αναμόρφωση).

Αρχικό αποθεματικό
Μεταβολή αποθεματικού
Τελικό αποθεματικό

47.369,58 (με την 11α τροποποίηση)
+ 5.700,00 (8.200,00 – 2.500,00 με την παρούσα)
53.069,58
Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την συγκρότηση επιτροπής, όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ’
αριθ. 1/08-06-2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
Μύκης με αντικείμενο την διενέργεια διαγωνισμού και την αξιολόγηση
των προτάσεων που θα κατατεθούν, για τον καθορισμό εμβλήματος
(ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος) του Δήμου Μύκης, με τη προσθήκη δύο
ακόμη μελών οπότε η τελική μορφή της είναι:

ο

2 θέμα:
«Έγκριση της
απόφασης της
εκτελεστικής
Επιτροπής του
Δήμου Μύκης
σχετικά με τον
καθορισμό
εμβλήματος
(ιδιαίτερου
δηλωτικού
σήματος) του
Δήμου Μύκης».

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ

2

ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΙΜΠΡΑΗΜ

3

ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ

4
5
6

ΡΕΤΖΕΠ ΧΑΣΑΝ ΣΑΛΗ
ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΝΕΜΠΙΕ

7

ΤΣΙΤΑΚ ΣΕΖΓΗΝ

8
9
10

ΚΙΓΚΙΤΖΗ ΑΛΠΕΡ
ΟΜΕΡ ΤΑΧΗΡ
ΜΟΥΤΕ ΜΑΜΟΥΤ

11

ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
Η/Υ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

2. Η επιτροπή θα απευθύνει δημόσια πρόσκληση, για την κατάθεση
προσφορών – προτάσεων, θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα
κατατεθούν, θα αποστείλει την πρώτη επιλογή της στην Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου, η οποία αφού την εγκρίνει θα την εισάγει για λήψη
απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο και εν συνεχεία θα διαβιβάσει την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Τοπωνυμίων (αρθ.
5, παρ. 2 του Ν. 3852/10) για έκδοση σύμφωνης γνώμης.
3. Το Γενικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι διαγωνιζόμενοι
είναι η δημιουργία ενός εμβλήματος σαφούς, εύληπτου και σχετιζομένου
με το Περιβάλλον, την Γεωργία ( Καλλιέργεια Καπνού), την Κτηνοτροφία
και την Τοπική Αρχιτεκτονική ( Πέτρινα Γεφύρια) της Περιοχής του Δήμου
Μύκης.
4. Το ειδικότερο δε πλαίσιο, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο τρόπος
αξιολόγησης προσφορών θα οριστούν από την Επιτροπή.

3 θέμα:
«Χορήγηση
παράτασης για
το έργο: «Έργα
υποδομής οικ.

139/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την 1η γενική παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του
έργου «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου», αναδόχου Σκούρα Κων/νου,
ενός (1) μήνα δηλαδή μέχρι 7-9-15.

Εχίνου»

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Ε.
Ωραίου» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

4ο θέμα:
«Συγκρότηση
επιτροπής
παραλαβής του
έργου:
«Ασφαλτόστρωσ
η δρόμων Τ.Ε.
Ωραίου».
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1. κ. Γραμματόπουλο Απόστολο, ως πρόεδρος, Πολ. Μηχανικός ΠΕ,
υπάλληλο ΤΥ του Δήμου ξάνθης, με αναπληρωτή τον κ. Λάππα Ιωάννη,
Πολ. Μηχανικό υπάλληλο Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
2. κα. Κούτσικου Ιωάννα Πολ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Μύκης
με αναπληρώτρια την κα. Μπαρμπαλέξη Ευδοξία, Μηχανολόγο Μηχανικό
ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Ξάνθης.
3. κ. Χουσεϊν Κιρατζή , Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης, με αναπληρωτή το κ.
Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου:
«Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Ε. Ωραίου».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το
από 19-06-2015 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.

5ο θέμα: «Ανάγκη
μίσθωσης
ακινήτου για τη
στέγαση του
νηπιαγωγείου
στον οικισμό Άνω
Θερμών».

6ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής του
έργου:
«Τσιμεντόστρωσ
η δρόμων Δ.Ε.
Κοτύλης».
7ο θέμα:
Καθορισμός
τρόπου
εκτέλεσης του
έργου:
«Ασφαλτόστρωσ
η δρόμων Δ.Ε.
Κοτύλης».

141/2015

142/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το νηπιαγωγείο στον οικισμό Άνω
Θερμών λόγω ακαταλληλότητας του υπάρχοντος σχολείου καθώς η αρμόδια
επιτροπή το έκρινε ακατάλληλο καθώς βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου.
Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την η επιτροπή ακινήτων της παρ.6 του
άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος Α') η οποία πρόκειται να
συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94
στοιχείο 14 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης» το οποίο ανατέθηκε στον κ. Αμέτ Χουσεΐνκο σε εφαρμογή
της υπ’ αρ. 69/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης».
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

8ο θέμα:
Καθορισμός
τρόπου
εκτέλεσης του
έργου:
«Ασφαλτόστρωσ
η δρόμων Δ.Ε.
Μύκης»
9ο θέμα:
Καθορισμός
τρόπου
εκτέλεσης του
έργου: «Ύδρευση
οικισμών Δ.Ε.
Μύκης»
10ο θέμα:
Καθορισμός
τρόπου
εκτέλεσης του
έργου: «Σύνδεση
επιμέρους
κλάδων
αποχέτευσης
στον κεντρικό
συλλεκτήριο
αποχετευτικό
αγωγό οικισμού
Μύκης»

144/2015
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Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης».
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του
έργου: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης».
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Αποφασίζει ομόφωνα

146/2015

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του
έργου: «Σύνδεση επιμέρους κλάδων αποχέτευσης στον κεντρικό συλλεκτήριο
αποχετευτικό αγωγό οικισμού Μύκης».
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Αποφασίζει ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2015 ως εξής:
Ως προς τα έξοδα
Α) Μείωση εξόδων
ΚΑ

Τίτλος

ποσό

707413.00
3

Μηχανολογικό ς εξοπλισμός 3.000,0
για διαχείριση 0
αποβλήτων

Αιτιολογία

ο

11 θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
της ΚΔΕΜ οικ.
έτους 2015 (3η
αναμόρφωση).

147/2015

Επαναπροσδιορισμό
ς δαπάνης

Πηγή
χρηματοδότηση
ς
Τακτικά

Β) Αύξηση εξόδων
ΚΑ

τίτλος

00-6821

Φορολογικά
1.000,00
πρόστιμα και
προσαυξήσεις
Λοιπός
1.000,00
εξοπλισμός

10-7135

ποσό

αιτιολογία

πηγή
χρηματοδότησης
ΙΚΑ ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ Τακτικά
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ
6Ος 2010
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ
τακτικά
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

80Οφειλή στον 1.000,00
8111.006 Παλαζλή Σαμή

Σύνολο

Οφειλή
στον τακτικά
Παλαζλή Σαμή
βάσει
τελεσίδικης
απόφασης

3.000,00

Από την παραπάνω 3η τροποποίηση (αναμόρφωση) δημιουργείται αποθεματικό
574,83 ευρώ από τα τακτικά έσοδα.
Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% του ύψους των τακτικών εσόδων:
20.050,00 με την παρούσα τροποποίηση.

12ο θέμα:
Επιχορήγηση του
Α.Μ.Σ. «ΕΧΙΝΟΣ
ΣΠΟΡ» για τη
διοργάνωση
παιδικού
τουρνουά
ποδοσφαίρου.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επιχορήγηση 3.000,00 ευρώ προς τον σύλλογο «Α.Μ.Σ.
ΕΧΙΝΟΣ ΣΠΟΡ» για να τα χρησιμοποιήσει με σκοπό τη διοργάνωση παιδικού
148/2015

τουρνουά ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που
αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του.

Αποφασίζει ομόφωνα
13ο θέμα:
«Εξουσιοδότηση
του Ταμία του
Δήμου Μύκης
για διενέργεια
συναλλαγών
μέσω
winbanking»

Εξουσιοδοτεί τα ακόλουθα πρόσωπα και χορηγεί τις παρακάτω εξουσίες υπό τους
αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
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1) Το Δημοτικό υπάλληλο Δήμου Μύκης κ. ΜΙΧΑΛΙΣΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, κάτοχο του υπ΄
αριθ. κινητού τηλεφώνου: 6945-315945 και
2) την κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΩΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, κάτοχο του υπ΄ αριθ. κινητού
τηλεφώνου: 6948-660442, οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την
πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού
αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο
Μύκης σε όλες τις συναλλαγές του με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, πλην της
αγοραπωλησίας μετοχών.

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

