ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/08/2015
θέμα
1ο θέμα έκτακτο:
«Παροχή
εξουσιοδότησης
στον ταμία του
Δήμου για
δοσοληψίες του
Δήμου Μύκης με
την Εθνική
Τράπεζα της
Ελλάδος»
2ο θέμα έκτακτο:
Αίτηση χορήγησης
άδειας απουσίας
από τις
συνεδριάσεις του
Δ.Σ. του κ. Μουσά
Σεϊντάν.

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

168/2015

Εξουσιοδοτεί τον Ταμία του Δήμου κ. Μιχαλισλή Αναστάσιο του Ευσταθίου με
ΑΔΤ: Λ-648633, για τις παρακάτω συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος:
1)Θεωρήσεις εισιτηρίων λουομένων για τα λουτρά των Ιαματικών πηγών Άνω
Θερμών,
2)Ανοιγμα λογαριασμού του Δήμου Μύκης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
όταν χρειαστεί.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την άδεια του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μουσά Σεϊντάν να απέχει από
τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου για συνολικό διάστημα 3 μηνών,
αρχομένης από την επομένη της παρούσης.
169/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
1ο θέμα:
«Τροποποίηση
προϋπολογισμού
και Τεχνικού
προγράμματος οικ.
έτους 2015.
(14η
αναμόρφωση)»

2ο θέμα: «Ανάγκη
μίσθωσης
ακινήτου για τη
στέγαση του
νηπιαγωγείου Άνω
Θερμών»

Α) Αναμορφώνει το Τεχνικό πρόγραμμα του παρόντος έτους ως εξής:
Νέο έργο τεχν. Προγράμματος 2015

ποσό

έργα υποδομής στη ΔΕ Κοτύλης

12.600

170/2015
Β. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2015 ως εξής:
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
48.808,99 (με την 13η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
812,39 ( 3.500,00- 4.312,39 με την
παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
47.996,60
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το νηπιαγωγείο Άνω Θερμών.
Η μίσθωση του χώρου αυτού κρίνεται επιβεβλημένη καθώς το υπάρχον κτίριο
όπου στεγάζεται το εν λόγο νηπιαγωγείο έχει κριθεί ακατάλληλο.
171/2015

Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή καταλληλότητας
ακινήτων της παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006
τεύχος Α') η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 498/2015 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
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε.
Σάτρων» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
3ο θέμα:
Συγκρότηση
Επιτροπής
Προσωρινής και
Οριστικής
Παραλαβής του
έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε.
Σάτρων».

172/2015

1. Τον κ. Σιαμίδη Ιωάννη, ως πρόεδρο, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ
του Δήμου Τοπείρου με αναπληρωτή τον κ. Στεφανόπουλο Κυριάκο,
Αρχιτέκτων Μηχ. υπάλληλο Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ξάνθης.
2. Την κα. Κούτσικου Ιωάννα Πολ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο ΤΥ του Δήμου
Μύκης με αναπληρώτρια την κα. Μακρή Ζηνοβία, Πολ. Μηχανικό ΤΕ,
υπάλληλο Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.
3. Τον 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 Δ.Ε. Σάτρων».

4ο θέμα:
Χορήγηση 2ης
γενικής
παράτασης
συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
έργου: «Έργα
υποδομής σε
οικισμούς Δ.Κ.
Εχίνου»
5ο θέμα:
Χορήγηση 1ης
γενικής
παράτασης
συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
έργου:
«Κατασκευή
χώρου δασικής
αναψυχής
(κατασκευή
παιδικής χαράς
στον οικ.
Κενταύρου)»
6ο θέμα: Χορήγηση
1ης γενικής
παράτασης της
συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
έργου :
«Αντικατάσταση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη χορήγηση 2ης γενικής παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου», αναδόχου Σκούρα
Κων/νου, μέχρι 7-10-15.
173/2015

Καταψήφισαν οι δημ σύμβουλοι Ιμπραήμκο Ιμπραήμ, Χαφούζ Αχμέτ Χαιρεδίν,
Ντελή Χουσείν Ριτβάν, Γιουρούκ Σαλή, Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Αδέμ Χασάν.

Αποφασίζει ομόφωνα
Τη χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των
εργασιών του έργου: «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής (Κατασκευή
παιδικής χαράς στον οικισμό Κενταύρου)», αναδόχου κ. Θεοχαρίδη Οδυσσέα,
μέχρι 02-10-2015.
174/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

175/2015

Τη χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών
του έργου: «Αντικατάσταση και ανύψωση κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου», αναδόχου κ. Χρήστου Κατσούλη, μέχρι 0911-2015 (δύο μήνες).

και ανύψωση
κεντρικού
συλλεκτηρίου
αγωγού
αποχέτευσης
ακαθάρτων
Εχίνου».
Αποφασίζει ομόφωνα
Την διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου Μύκης όπως φαίνονται
παρακάτω κατά ποσό οφειλής λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας:

7ο θέμα: Διαγραφή
χρεών οφειλετών
Δήμου Μύκης.

176/2015

1.- Του κ ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΠΑΣΙΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ από ΜΥΚΗ ποσό
ύψους τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτά (33,90 €)
2.- Του κ ΧΑΤΖΗ-ΧΑΣΑΝ-ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΧΑΣΑΝ από ΕΧΙΝΟ ποσό ύψους
εκατόν εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (166,90 €)
3.- Του κ ΚΑΠΖΆ ΧΟΥΣΕΙΝ του ΧΑΣΑΝ από ΜΥΚΗ ποσό ύψους δεκαεννέα
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (19,25 €)
4.- Του κ ΣΑΝΤΣΟ ΡΙΤΒΑΝ του ΧΟΥΣΕΙΝ από ΕΧΙΝΟ ποσό ύψους σαράντα
ευρώ (40,00 €)
5.- Του κ ΣΑΝΤΣΟ ΧΟΥΣΕΙΝ του ΧΑΣΑΝ από ΕΧΙΝΟ ποσό ύψους σαράντα
ευρώ (40,00 €)
6.- Του κ ΑΝΤΕΜ ΡΑΧΜΗ του ΧΑΣΑΝ από ΑΝΩ ΚΙΡΡΑ ποσό ύψους είκοσι
ευρώ (20,00€)
7.- Του κ. ΚΟΤΣ ΣΙΡΚΑΝ του ΡΙΤΒΑΝ από ΕΧΙΝΟ ποσό ύψους σαράντα
ευρώ (40,00 €)
8.- Του κ. ΓΚΙΡΙΤΛΗ ΜΠΑΙΡΑΜ του ΧΟΥΣΕΙΝ από ΚΙΡΡΑ ποσό ύψους διακόσια
ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (289,70 €)
9.- Του κ. ΜΕΧΜΕΤ ΟΥΣΤΑ ΓΚΙΟΥΝΑΗ του ΤΖΕΒΔΕΤ από ΕΧΙΝΟ ποσό ύψους
δεκαπέντε ευρώ (15,00 €)
10.- Του κ. ΜΠΑΝΤΖΑ ΤΖΕΜΗΛ του ΑΠΤΟΥΛΑ από ΜΕΛΙΒΟΙΑ ποσό ύψους
σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (45,20 €)
11.- Της κ. ΣΑΑΤΣΗ ΕΜΙΝΕ του ΧΟΥΣΕΙΝ από ΜΕΛΙΒΟΙΑ ποσό ύψους διακόσια
τριάντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (237,30 €)
12.- Του κ. ΠΑΣΙΑ-ΟΓΛΟΥ ΣΑΛΗ του ΧΑΣΗΜ από ΓΛΑΥΚΗ ποσό ύψους είκοσι
δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (22,60 €)
13.- Του κ. ΜΕΤΣΟ ΧΑΣΑΝ του ΧΑΦ-ΙΔΡΙΣ από ΕΧΙΝΟ ποσό ύψους δεκαπέντε
ευρώ (15,00€)
14.- Του κ. ΚΙΡΑΤΖΗ ΑΜΕΤ του ΧΑΛΗΛ από ΩΡΑΙΟ ποσό ύψους είκοσι δύο
ευρώ και εξήντα λεπτά (22,60 €)
15.- Του κ. ΖΟΥΜΠΡΕ ΧΟΥΣΕΙΝ του ΑΧΜΕΤ από ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ποσό ύψους
είκοσι δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (22,60 €)
16.- Του κ. ΚΑΠΖΑ ΜΕΧΜΕΤ του ΜΕΧΜΕΤ από ΚΟΤΙΝΟ ποσό ύψους
διακόσια σαράντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (240,55 €)
17.- Του κ. ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΜΩΧΑΜΕΤ-ΕΜΙΝ του ΑΧΜΕΤ από ΚΙΡΡΑ ποσό ύψους
διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (289,70 €)
18.- Ο κ. ΤΟΠΤΣΗ ΦΕΙΜΗ του ΧΙΛΜΗ από ΘΕΟΤΟΚΟ ποσό ύψους διακόσια
έντεκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (211.45 €)
19.- Ο κ. ΚΟΥΡΟΥΤΖΗ ΕΜΙΝΕ του ΜΕΧΜΕΤ από ΚΕΝΤΑΥΡΟ ποσό ύψους

εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €)
20.- Του κ. ΣΕΧ ΧΑΙΡΙΕ του ΙΛΙΑΖ από ΚΟΤΥΛΗ ποσό ύψους διακόσια πέντε
ευρώ και εξήντα λεπτά (205,60 €)
21.- Του κ. ΜΟΛΑ-ΧΑΣΑΝ ΝΟΥΡΗ του ΧΟΥΣΕΙΝ από ΩΡΑΙΟ ποσό ύψους
διακόσια εννέα ευρώ και πέντε λεπτά (209,05 €)
22.- Του κ. ΣΟΥΚΛΑ ΧΑΣΑΝ του ΧΟΥΣΕΙΝ από ΩΡΑΙΟ ποσό ύψους είκοσι
πέντε ευρώ (25,00 €)
23.- Του κ. ΚΟΥΣΤΑΡ ΤΖΕΜΑΛΗ του ΜΕΧΜΕΤ από ΕΧΙΝΟ ποσό ύψους
διακόσια έντεκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (211,45 €).

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

