ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 30/09/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

1ο έκτακτο θέμα:
«Έκδοση
ανακοίνωσης
εγκαταλελειμμένω
ν αυτοκινήτων για
την απομάκρυνση
τους από
δημόσιους
χώρους»

Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος να επικολλάται ειδικό
υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς
ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα
45 ημερών από την ειδοποίηση.
188/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
1ο θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
και Τεχνικού
προγράμματος οικ.
έτους 2015.
(16η αναμόρφωση)

189/2015

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
35.437,49 (με την 16η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+22.548,00 (69.258- 46.710 με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
57.985,49

Αποφασίζει ομόφωνα
2ο θέμα: Έγκριση
πρόσληψης
προσωπικού με
σύμβαση ΙΔΟΧ με
οκτάμηνη
σύμβαση και
καθορισμός
ειδικότητας

Εγκρίνει την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για χρονικό
διάστημα οχτώ (8) μηνών, κατηγορίας / κλάδου :
-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γκρέιντερ) ένα (1) άτομο.
190/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα τοποθετηθούν οι κάδοι απορριμμάτων
στην περιοχή του Εχίνου λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου συγκέντρωσης
των απορριμμάτων.
3ο θέμα: Ανάγκη
μίσθωσης
ακινήτου στην
περιοχή του Εχίνου
γα την τοποθέτηση
κάδων
απορριμμάτων

Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
191/2015

Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ
271/80. Ορίζει μέλη της τους:
1. Ραμαδάν Μπαχρή Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής.
2. Γιουρούκ Σαλή Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής.
Το τρίτο μέλος της επιτροπής είναι η Κούτσικου Ιωάννα μηχανικός της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου, όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 19238/16-09-2015
απόφαση Δημάρχου.

Αποφασίζει ομόφωνα
4ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή
τοίχων
αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις
σε οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών
5ο θέμα: Χορήγηση
2ης γενικής
παράτασης
συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
έργου:
«Κατασκευή
χώρου δασικής
αναψυχής
(κατασκευή
παιδικής χαράς
στον οικ.
Κενταύρου)»

Την έγκριση της προσωρινής παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του
έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών», συνολικής δαπάνης 12.598,52 € εκ των οποίων 10.242,70 € για
εργασίες και 2.355,82 € για Φ.Π.Α
192/2015

Αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

Τη χορήγηση 2ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των
εργασιών του έργου: «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής ( Κατασκευή
παιδικής χαράς στον οικισμό Κενταύρου)», αναδόχου κ. Θεοχαρίδη Οδυσσέα,
μέχρι 02-11-2015 (τριάντα ημέρες).
Καταψήφισε ο κ. Γιουρούκ Σαλή
193/2015

6ο θέμα: Χορήγηση
5ης γενικής
παράτασης της
συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
υποέργου 1 :
΄΄ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ΄΄ της
πράξης
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ» με
κωδικό ΟΠΣ
¨374182
7ο θέμα: Χορήγηση
1ης γενικής
παράτασης της
συνολικής
προθεσμίας
εκτέλεσης του
υποέργου:
«Μονάδα
Επεξεργασίας
Λυμάτων οικισμού
Εχίνου» της
πράξης
«Αποχέτευση και
Επεξεργασία
Λυμάτων οικισμού
Εχίνου» με κωδικό
ΟΠΣ 349430.

Αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

Τη χορήγηση 5ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των
εργασιών υποέργου 1 : ΄΄ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ ΄΄ της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ ¨374182 ¨, αναδόχου Κ/Ξ Κ. ΔΕΛΚΟΣ- ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέχρι 30-11-2015 ήτοι εξήντα
(60) ημέρες.
194/2015

Καταψηφίζουν οι δημ. σύμβουλοι κ. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ και Γιουρούκ
Σαλή

Αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

τη χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών
υποέργου 1«Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Εχίνου» της πράξης
«Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων οικισμού Εχίνου» με κωδικό ΟΠΣ
349430.¨, αναδόχου Κ/Ξ Νταφούλη Β., - Ιατράκη Ι., - Τσαμπού ΕΠΕ., μέχρι 2702-2016 (ογδόντα πέντε ημέρες).
195/2015

Καταψηφίζει ο δημ. σύμβουλος κ. Γιουρούκ Σαλή

Αποφασίζει ομόφωνα
8ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής του
έργου
«Τσιμεντοστρώσει
ς οικισμών Δ.Ε.
Κοτύλης»

Την έγκριση της οριστικής παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου
«Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης», συνολικής δαπάνης 12.600,00 €
196/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου : «Τοποθέτηση στηθαίου
9ο θέμα:
Συγκρότηση
επιτροπής
παραλαβής του
έργου:
«Τοποθέτηση
στηθαίου
ασφαλείας
οικισμών Δ.Ε.
Μύκης»

ασφαλείας οικισμών Δ.Ε. Μύκης» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Χατζηγιαννάκου Μαρία, ως πρόεδρο, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ,
υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Τοπείρου με αναπληρωτή τον Μουργόπουλο
Φώτιο, Πολ. Μηχανικό υπάλληλο Πολ. Μηχ. ΠΕ Τεχνικών Υπηρεσιών
197/2015

του Δ. Αδβήρων.
2. Κούτσικου Ιωάννα, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης
με αναπληρωτή τον Κιοσεΐδη Εμμανουήλ, Μηχ. Μηχανικό ΠΕ,
υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων.
3. Χουσεϊν Κιρατζή, Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης, με αναπληρωτή το
Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό σύμβουλο Δ. Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα
10ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής του
έργου «Ανάπλαση
οικ. Μύκης»

198/2015

Την έγκριση της οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οικ. Μύκης» του
Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Τζαμέλη Ανέστη επειδή περαιώθηκε την 4-42014, παραλήφθηκε προσωρινά την 17-11-2014 σήμερα βρίσκεται σε καλή
κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που
προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα
11ο θέμα: Έγκριση
ανάθεσης σε
ιδιώτη εργολάβο
της υπηρεσίας
καθαρισμού
κοινόχρηστων
χώρων των
οικισμών του
Δήμου Μύκης

199/2015

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας
του Δήμου Μύκης
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Αποφασίζει ομόφωνα
12ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής του
έργου «Έργα
υποδομής σε
οικισμούς της Δ.Ε.
Κοτύλης»

200/2015

Την έγκριση της οριστικής παραλαβή του έργου: «Έργα υποδομής σε οικισμούς
της Δ.Ε. Κοτύλης» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Κεχαγιά Αχμέτ, επειδή
περαιώθηκε την 21-12-2012, παραλήφθηκε προσωρινά την 11-06-2013,
σήμερα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των
15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα
13ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής του
έργου
«Τσιμεντόστρωση
δρόμων Δ.Ε.
Κοτύλης»

201/2015

Την έγκριση της οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων
Δ.Ε. Κοτύλης» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Κεχαγιά Αχμέτ επειδή
περαιώθηκε την 13-2-2014, παραλήφθηκε προσωρινά την 31-7-2014 σήμερα
βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15
μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα
14ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής του
έργου «Έργα
υποδομής οικ.
Εχίνου»

202/2015

Την έγκριση της οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής οικ.
Εχίνου» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Τζιώτζου Αλέξανδρου επειδή
περαιώθηκε την 2-5-2014, παραλήφθηκε προσωρινά την 31-7-2014 σήμερα
βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15
μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Αποφασίζει ομόφωνα

15ο θέμα:
Χορήγηση
τρίμηνης άδειας
απουσίας του
Δημοτικού
Συμβούλου Χασάν
Σαλή Ρετζέπ

Εγκρίνει την άδεια του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χασάν Σαλή Ρετζέπ να απέχει
από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου για συνολικό διάστημα 3 μηνών,
αρχομένης από την επομένη της παρούσης.
203/2015

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

