ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 14/01/2015
θέμα
1ο έκτακτο θέμα:
Μη απαίτηση
απαλλοτριώσεων
στην περιοχή
έργου:
«Διαμόρφωση
εκπαιδευτικού
πάρκου στην
είσοδο του
οικισμού Μύκης»
2ο έκτακτο θέμα:
Μη απαίτηση
απαλλοτριώσεων
στην περιοχή του
έργου:
«Έργα ανάπλασης
οικισμού
Ιαματικών πηγών
Δήμου Μύκης»

α/α
Απόφασης

Αποφασίζει κατά

του έργου: «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην
01/2015

Αποφασίζει κατά

του έργου: «Έργα ανάπλασης οικισμού Ιαματικών
02/2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζουν τακτικό μέλος τον Δήμαρχο Μύκης Καπζά
Τζεμήλ και αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Ιμπραήμκο Ιμπραήμ ως εκπρόσωποι του
Δήμου Μύκης στο διοικητικό συμβούλιο της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.».

εκπροσώπου του
Δήμου Μύκης στο
Διοικητικό
Συμβούλιο της

Εργασιακή
Σταθερότητα»
(Κ.ΟΙΚΟ Ν.Ε.Σ.)

πηγών Δήμου Μύκης».
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν
δήλωσε παρόν.

αναπληρωτή

Οικονομία –

πλειοψηφία

Εγκρίνει τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων στην περιοχή

εκπροσώπου και

«Κοινωνική

είσοδο του οικισμού Μύκης».
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν
δήλωσε παρόν.

Αντικατάσταση

Σύμπραξης

πλειοψηφία

Εγκρίνει τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων στην περιοχή

3ο έκτακτο θέμα:

Αναπτυξιακής

Περίληψη Απόφασης

03/2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

1 θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
οικ. έτους 2015. (1η
αναμόρφωση)

04/2015

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
95.370,17
Μεταβολή αποθεματικού
- 4.948,88
Τελικό αποθεματικό
90.421,29 το οποίο
αναλύεται ως εξής

Αποφασίζει ομόφωνα
2Ο θέμα:
«Ανάληψη
πολυετούς
υποχρέωσης για
επιχορηγήσεις της
ΚΔΕΜ»

3ο θέμα:
«Διαγραφή
υποχρεώσεων
Δήμου Μύκης
λόγω παρέλευσης
πενταετίας»
4ο θέμα: «Έγκριση
σύναψης
προγραμματικής
σύμβασης
συνεργασίας για
την
οργάνωση
συλλογικού
συστήματος
εναλλακτικής
διαχείρισης
απορριμμάτων
κατά την έννοια
του Ν. 2939/2001
μεταξύ του Δήμου
Μύκης,
της
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.
και της Ελληνικής
Εταιρίας
Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης
(Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)»
5ο θέμα: «Έγκριση
σύναψης

05/2015

1. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση 210.718,48 € της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης
2.Αναλαμβάνει και δεσμεύει πίστωση ποσού
210.718,48 € ευρώ , την οποία κατανέμει ως εξής :
Α) για το έτος 2015, 160.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 006737.001 με τίτλο χρηματοδότηση ΚΔΕΜ ,
Β) για το έτος 2016, 50.718,48 €

Αποφασίζει ομόφωνα

06/2015

1.Διαγράφει οφειλή στον ΣΑΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΜΔΗ ποσού
464,10 από τον ΚΑ Γ.Λ. 50.00.00.0338
2. Διαγράφει οφειλή προς την ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΠΕ ποσού 449,82 από το τιμολόγιο 1863/9-2-2007.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης
συνεργασίας για την οργάνωση συλλογικού συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων κατά την
έννοια του Ν. 2939/2001 μεταξύ του Δήμου Μύκης, της
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. και της Ελληνικής Εταιρίας
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)»

07/2015

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Mύκης ως εκπρόσωπο του
Δήμου για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.
Παρόν δήλωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κοι. Ντελή
Χουσεΐν Ριτβάν και Γιουρούκ Σαλή.

08/2015

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

προγραμματικής
σύμβασης με την
ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.,
για την υλοποίηση
του
έργου
«Λειτουργική
αναβάθμιση
συστήματος
συλλογικής
εναλλακτικής
διαχείρισης
συσκευασιών ή και
άλλων προϊόντων
κατά την έννοια
του
Νόμου
2939/2001
και
βελτίωση
μεθοδολογίας
διαχείρισης του –
Υποστηρικτικές
ενέργειες Δήμου
Μύκης»

1.Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την
ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και
βελτίωση
μεθοδολογίας
διαχείρισης
του
–
Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Μύκης».

6ο θέμα:
«Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης
της εργασίας
«Συντήρηση επισκευή
ελαστικών των
οχημάτων Δ.
Μύκης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

7ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής του
έργου:
«Αντλιοστάσιο
μεταφοράς
λυμάτων και
κεντρικός αγωγός
οικ. Εχίνου».
8ο θέμα: «Πρόταση
του Δημοτικού
Συμβουλίου Μύκης
σχετικά με τον
αριθμό αδειών
άσκησης
υπαιθρίου

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Mύκης ως εκπρόσωπο του
Δήμου για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.
Παρόν δήλωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κοι. Ντελή
Χουσεΐν Ριτβάν και Γιουρούκ Σαλή.

09/2015

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια
ανοικτού διαγωνισμού της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ».
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της
διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.
Αποφασίζει ομόφωνα

10/2015

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου «Αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων και κεντρικός
αγωγός οικ. Εχίνου» το οποίο ανατέθηκε στην Γ
ΑΓΓΕΛΗΣ – Κ ΔΕΛΚΟΣ σε εφαρμογή της υπ’αρ. 85/2013
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

11/2015

Προτείνει σχετικά με τις άδειες πλανόδιου υπαίθριου
εμπορίου για το Δήμο Μύκης τα εξής:
α) Αριθμός αδειών επαγγελματιών: δέκα (10)
β) Τέλος ανά άδεια: εβδομήντα πέντε (75) ευρώ,
γ) Τρόπος είσπραξης: Ταμείο Δήμου.

εμπορίου και τον
καθορισμό του
τέλους που
καταβάλλεται»

Καταψηφίζουν οι δημ. Σύμβουλοι κ. Ντελή Χουσεΐν
Ριτβάν, κ Γιουρούκ Σαλή και κ. Τζουκάλ Μουσταφά οι
οποίοι διαφωνούν επί της εισήγησης του θέματος και
συγκεκριμένα επι των παρ. ε) και στ) του Ν4264/2014
τα οποία αναφέρουν
«(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς
Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες
Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας».
Επίσης δεν πραγματοποιήθηκε έγκαιρη ενημέρωση επί
του θέματος πριν την έναρξη του Συμβουλίου.
Αποφασίζει ομόφωνα

ο

9 θέμα: «Κατ’
εξαίρεση
λειτουργία
Υπηρεσιών του
Δήμου Μύκης
σε
εικοσιτετράωρη
βάση για το έτος
2015»

Την λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών του δήμου σε
εικοσιτετράωρη βάση καθημερινά, κατά τις εξαιρέσιμες
και τα Σαββατοκύριακα και κατά την νύχτα, ως εξής :
12/2015

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
2
4
2

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

