ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 06η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 27/03/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον απολογισμό της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014 όπως
φαίνεται παρακάτω :

ο

1 έκτακτο θέμα:
«Απολογισμός οικ.
έτους 2014
Α΄Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου
Μύκης»

77/2015

α/α
1

Σχολική Εφορεία
Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μύκης
Εσοδα
Υπόλοιπο 2013
Εισπράξεις
Σύνολο

2ο έκτακτο θέμα:
«Ορισμός αμοιβής
δικηγόρου
εκπροσώπησης του
Δήμου Μύκης στο
Εφετείο
Κομοτηνής»
1ο θέμα: «Επιβολή
τέλους
καθαριότητας και
φωτισμού
φιλανθρωπικών ή
νοσηλευτικών
ιδρυμάτων του
δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου»
2ο θέμα:
«Απαλλαγή της

39.473,83
79.280,81
118.754,64

Αποφασίζει

78/2015

έξοδα
πληρωμές
χρημ. Υπόλοιπο
Σύνολο

Αρ. Πρωτ.
08/26-03-2015

90.254,25
28.500,39
118.754,64

ομόφωνα

Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Θράκης σχετικά με την έφεση του Δήμου Μύκης κατά της Γιαλούτζ Σεμπρά
κλπ και της υπ. αριθμ. 33/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, στο συνολικό
ποσό των 700,00€ με ΦΠΑ.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Ορίζει συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτισμού φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών
ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 0,50 €/τ.μ.

79/205
Β. Η απόφαση να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ΒΔ 24/9-20.10.1958

80/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

μονάδας φροντίδας
ηλικιωμένων Ιεράς
Μητροπόλεως
Ξάνθης και
Περιθεωρίου «Ο
Άγιος
Παντελεήμων» από
επιβολή ΤΑΠ»
3ο θέμα:
«Τροποποίηση
τεχνικού
προγράμματος και
προϋπολογισμού(6η
αναμόρφωση)»
4ο θέμα: «Έγκριση
επιστροφής
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων»
5ο θέμα:
«Υπογραφή
μνημονίου
συναντίληψης με το
φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου
Οροσειράς
Ροδόπης με θέμα :
Αξιοποίηση της
Βιομάζας του
Εθνικού Πάρκου
Οροσειράς
Ροδόπης στη
Παραγωγή
Ενέργειας»
6ο θέμα: «Έγκριση
τροποποίησης

Την απαλλαγή από επιβολή ΤΑΠ της μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης
& Περιθεωρίου « Ο Άγιος Παντελεήμων» που ανεγέρθηκε στη Χ.Θ. 4+000δ Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ
επί της οδού προς Σιρόκο του Δ. Μύκης

Αποφασίζει ομόφωνα

81/2015

82/2015

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
25.908,30 (με την 5η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+37.036,78 ( 44.150,28 – 7.113,50 με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
62.945,08
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επιστροφή του
α) αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού των 45,03 ευρώ από την Φελέκ Εμινέ του Σαμπαχεδίν
(ΑΦΜ 130558483)
β) αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού των 75,00 ευρώ από την Σούλκο Ραφιέ του Σαλή, στο
δημοτικό ταμείο.
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Να συμετεχει ο Δημος Μυκης στο πρόγραμμα «Αξιοποίηση της βιομάζας του Εθνικού
Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης στην παραγωγή ενέργειας.»
2. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο Μύκης για την υπογραφή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

83/2015

84/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνουν την 2 αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΔΕΜ.
η

Από την 2η τροποποίηση (αναμόρφωση) δημιουργείται αποθεματικό 574,83 ευρώ από τα τακτικά

προϋπολογισμού
της ΚΔΕΜ (2η
αναμόρφωση)»

έσοδα.
Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% του ύψους των τακτικών εσόδων: 20.050,00 με την παρούσα
τροποποίηση.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ύψους 10.837,29€ για την επέκταση δικτύων ΦΟΠ σε οικισμούς του
Δήμου Μύκης όπως παρακάτω:

ο

7 θέμα:
«Επέκταση δικτύων
ΦΟΠ οικισμών
Δήμου Μύκης»

α) 2200,22€ για την επέκταση ΦΟΠ στο Άλμα
β) 1100,11€ για την επέκταση ΦΟΠ στο Προσήλιο
85/2015

γ) 635,90€ για την μετατόπιση στήλου ΧΤ στο Ωραίο
δ) 1290,98€ για την μετατόπιση δικτύου ΧΤ στο Ωραίου
ε) 3300,34€ για την επέκταση ΦΟΠ στον Κένταυρο (3 ΣΤΥ)
στ) 1100,11€ για την επέκταση ΦΟΠ στον Κένταυρο (1 ΣΤΥ)
ζ) 109,52€ για την τοποθέτηση ΦΣ στον Εχίνο)
η) 1100,11€ επέκταση στη ΦΟΠ Γοργόνα

8ο θέμα:
«Τροποποίηση
όρων δόμησης
στους οικισμούς
του Δήμου Μύκης»

86/2015

Προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση των υφισταμένων όρων δόμησης πρέπει να
γίνει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου των οικισμών.
Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, γίνεται με προεδρικό
διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλου
αρμόδιου Υπουργού, κατά τις διατάξεις της παρ. 9β του άρθρου 25 του ν. 2508/1997. Η διαδικασία
της σύνταξης του ΓΠΣ και των Ρυμοτομικών Σχεδίων απαιτεί σοβαρά χρηματικά κονδύλια και η
ολοκλήρωση μέχρι την έγκρισή τους είναι χρονοβόρα. Τα ποσά που απαιτούνται θα μπορούσαν να
αντληθούν από Κοινοτικούς Πόρους αλλά εκ της εμπειρίας της Διαχειριστικής Αρχής της ΠΑΜΘ σε
προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος διαρκείας του Κοινοτικού
Προγράμματος δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση των πράξεων με αποτέλεσμα να απεντάσσονται
οι πράξεις καθ’ ότι μη ολοκληρωμένες πράξεις δεν χρηματοδοτούνται. Για το λόγο αυτό τέτοιες
εντάξεις δεν ενθαρρύνονται από τη Διαχειριστική Αρχή και πολύ περισσότερο σε Δήμους με μικρές

τεχνικές υπηρεσίες και μάλιστα χωρίς την ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού. Αλλά και στην
περίπτωση που εγκρίνονταν κάποιο ρυμοτομικό σχέδιο οι όροφοι και τα μέγιστα ύψη αμφιβάλλω αν
θα άλλαζαν καθότι σε όλους τους οικισμούς του Νομού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και
πληθυσμό μικρότερο των 2.000,00 κατοίκων ο αριθμός των ορόφων είναι ο ανωτέρω καθώς και τα
μέγιστα ύψη.
Αποφασίζει ομόφωνα
1.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, εκπροσωπώντας το σύνολο των κατοίκων του
Δήμου, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους προς την διοίκηση της ΝΕΡΙΤ για την μη
επίλυση του προβλήματος της έλλειψης ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης της ΝΕΡΙΤ στους

9ο θέμα:
«Συγκρότηση
επιτροπής
παραλαβής
Προμηθειών»

οικισμούς του Δήμου Μύκης.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να λυθεί άμεσα το

87/2015

πρόβλημα της ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης της ΝΕΡΙΤ στους οικισμούς του Δήμου Μύκης με
ευθύνη της ΝΕΡΙΤ.
3. Εάν κατόπιν των ανωτέρω δεν δοθεί λύση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον

Δήμαρχο να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να επιστραφεί στους κατοίκους
του Δήμου Μύκης το συνολικό ποσό του καταβληθέντος Ειδικού Τέλους υπέρ ΝΕΡΙΤ και το
οποίο ετησίως ανέρχεται σε 306.000,00 €. ( 8.500 παροχές της ΔΕΗ x 36 €/έτος = 306.000,00
€)
4. Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στην Διοίκηση της ΝΕΡΙΤ και στα συναρμόδια Υπουργεία.

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

