ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/10/2016
θέμα
1ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΧΙΝΟΥ»

Περίληψη Απόφασης

α/α
Απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

201/2016

Tην έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΟΥ, καθώς έχει παρέλθει έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2016 ως εξής :
Αύξηση Εσόδων

ο

2 θέμα: Τροποποίηση
Τεχνικού προγράμματος
και προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016
(11η αναμόρφωση)

202/2016

KA

τίτλος

ποσό

αιτιολογία

2112

Τακτικά έσοδα από τέλη
και δικαιώματα ύδρευσης

11.706,02

εισπράχθηκαν παραπάνω από ότι
προϋπολογίστηκε

Από προς παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 11.706,02 € :
Αύξηση εξόδων
KA

00-6463.

τίτλος

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
δικαστικά έξοδα από διαταγή
00πληρωμής 17/2016 (Αφοι
6492.009 Κατσαρίδη & Σια ΟΕ)

ποσό

αιτιολογία
ΤΠΥ449/2016 της
εφημερίδος Θράκη για
τον άγονο διαγωνισμό
146,32 συντήρησης οχημάτων
υποχρεωτική δαπάνη
λόγω τελεσιδικίας της
1.000,00 επιταγής

πηγή

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

006492.010
006823.000

006823.001

δικαστικά έξοδα από διαταγή
πληρωμής 17/2016
Ειρηνοδικείου (Θεοχαρίδης
Οδυσσέας)
τόκοι υπερημερίας υπέρ της
εταιρίας Αφοι Κατσαρίδη & Σια
ΟΕ (διαταγή πληρωμής 17/2016)
τόκοι υπερημερίας υπέρ του
Θεοχαρίδη Οδυσσέα (διαταγή
πληρωμής 17/2016
Ειρηνοδικείου))
Εργασίες αποφράξεως
αποχ/κών αγωγών οικισμών
Δήμου Μύκης
ετήσια εισφορά υπέρ
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου

256262.001
008242.012
008261.001 επιστροφές χρημάτων
οφειλή δημοσίευσης
προκήρυξης για καθαρισμό
κοινόχρηστων χώρων.
Δικαιούχος ΕΚΔΟΣΕΙΣ
20ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ
8116.002 ΤΠΥ167272/25-11-2015
οφειλή δημοσίευσης
προκήρυξης για καθαρισμό
κοινόχρηστων χώρων.
20Δικαιούχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
8116.003 ΤΠΥ1276/15-12-2015
οφειλή δημοσίευσης
προκήρυξης για προμήθεια
καυσίμων.Δικαιούχος ΕΚΔΟΣΕΙΣ
30ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
8115.011 ΤΠΥ54191/12-11-2015

υποχρεωτική δαπάνη
λόγω τελεσιδικίας της
260,00 επιταγής
υποχρεωτική δαπάνη
λόγω τελεσιδικίας της
6.441,40 επιταγής
υποχρεωτική δαπάνη
λόγω τελεσιδικίας της
416,80 επιταγής
αίτημα προϊσταμένου
υπηρ. Ύδρευσης1.500,00 Αποχέτευσης
30,00 λογιστική τακτοποίηση
επιστροφή από
45,00 κράτηση Γεωτεχνικού

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

οφειλή προηγούμενου
έτους, που δεν είχε
131,00 καταχωρηθεί

ιδίοι πόροι

οφειλή προηγούμενου
έτους, που δεν είχε
98,40 καταχωρηθεί

ιδίοι πόροι

οφειλή προηγούμενου
έτους, που δεν είχε
182,66 καταχωρηθεί

ιδίοι πόροι

10.251,58

Μείωση εξόδων
KA

τίτλος
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
10δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
6011.001 τακτικά επιδόματα)
30Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
6011.001 υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

ποσό

αιτιολογία

Μισθοδοσία 11ου δύο
διοικητικών που δεν
-2.374,00 προσλήφθηκαν

πηγή

ιδίοι πόροι

Μισθοδοσία 11ου προς
τοπογράφου που δεν
-1.374,00 προσλήφθηκε
ιδίοι πόροι
-3.748,00

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
34.735,30 (με την 10η τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
+ 5.202,44 (11.706,02 + 3.748 – 10.251,58 ) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
39.937,74
Το οποίο αναλύεται ως εξής :
υπόλοιπο δανείου από την
τράπεζα Πειραιώς για
5121001
οφειλές ΠΟΕ
Χρημ. υπόλοιπο Σατα
σχολείων 2015 1.013,00 €
5123.001 και 2014 1.396,27 €
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
κεντρικού
5124003
υδροθεραπευτηρίου

20.679,56
1.497,68

11.253,96

6.506,54
0611

Τακτική επιχορήγηση

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.173.935 ευρώ ).
3ο θέμα: Έγκριση
πληρωμής προστίμων
Δήμου Μύκης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
203/2016

Εγκρίνει την καταβολή προστίμου συνολικού ποσού 185,20€ προς το Δήμο Ξάνθης προκειμένου να μην επιβαρυνθούμε με

περαιτέρω πρόστιμα.
4ο θέμα: «Έγκριση
δαπανών προμήθειας
υλικών για την
εκδήλωση της Εθνικής
Επετείου 28ης
Οκτωβρίου».
5ο θέμα: Έγκριση νέας
θέσης στάσης
λεωφορείου στον
οικισμό Κενταύρου

Αποφασίζει ομόφωνα

204/2016

1. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 148,80€ από τον ΚΑ 00-6443 με τίτλο δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών (Α-391/2016 ΠΑΥ).
2. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 219,31€ από τον ΚΑ 10-6691 με τίτλο δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Α-390/2016 ΠΑΥ).
Αποφασίζει ομόφωνα

205/2016

Εγκρίνει την τοποθέτηση νέας θέσης στάσης λεωφορείου ΚΤΕΛ στην είσοδο του οικισμού Κενταύρου και συγκεκριμένα
έμπροσθεν της οικίας του κ. Χότσκα Σαλή εμβαδού 5Χ2,5 m2.
Αποφασίζει ομόφωνα

ο

6 θέμα: Έγκριση
προσθήκης επιπλέον
ασφαλιστικών
καλύψεων των
οχημάτων του Δήμου
Μύκης

7ο θέμα: Έγκριση
διενέργειας προμήθειας
καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης του Δήμου
Μύκης
8ο θέμα: Κανονιστική
απόφαση σχετικά με τη
χορήγηση
αποκλειστικών θέσεων
στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.

206/2016

207/2016

Εγκρίνει τις ασφαλιστικές καλύψεις των οχημάτων του Δήμου Μύκης ως ακολούθως:
Α) αστική ευθύνη προς τρίτους
Β) προσωπικό ατύχημα
Γ) νομική προστασία
Δ) θραύση κρυστάλλων (εκτός των τεσσάρων μηχανημάτων έργων )
Ε) φροντίδα ατυχήματος
Στ) Οδική βοήθεια (εκτός των τεσσάρων μηχανημάτων έργων, του απορριμματοφόρου και του φορτηγού ΚΗΥ-4285).
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη διενέργεια «προμήθειας
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης».
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
Αποφασίζει ομόφωνα

208/2016

Εγκρίνει την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη χορήγηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ως
εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
Οι δικαιούχοι-κάτοχοι του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ, όπως καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 241/24-112005 (ΦΕΚ 290/Α/30-11-2005), ως ισχύει και ειδικότερα:
Α) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι
οποίοι :
α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι
μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω
άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
Β) Τυφλοί Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα,
εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%
Γ) Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:
α) Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή
β) πάσχουν από αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση, ή οργανικό
ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από
67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας ή
γ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
δ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι ή
ε) πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αντίγραφο του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ του ΠΔ 241/2005, το οποίο είναι σε ισχύ.
2) Πρόσφατη απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής με προσδιορισμό της αναπηρίας.
3) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης. Στην
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο, θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
3) Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας οχήματος (το οποίο αναγράφεται στο δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ).
4) Αντίγραφο Άδειας οδήγησης του οδηγού του παραπάνω αυτοκινήτου, όπως καθορίζεται στο δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ.
5) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (ενδεικτικά αναφέρεται πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ). Στην περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο, θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση αυτού που τον φιλοξενεί.

6) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:
α) ότι ο ενδιαφερόμενος ή άλλο μέλος της οικογένειας του δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε πρασιά, πυλωτή, κλειστό χώρο
στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του, β) ότι δεν έχει ζητηθεί θέση στάθμευσης σε άλλη περιοχή και γ) ότι θα
ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή που έχει να κάνει με τη χορήγηση της θέσης και δ) ότι σε περίπτωση
απώλειας της θέσης στάθμευσης, η Υπηρεσία του Δήμου θα αφαιρέσει τη σχετική σήμανση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
1) Ο ενδιαφερόμενος (δικαιούχος ή άλλο άτομο προς εξυπηρέτησή του, όπως καθορίζεται στο Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ)
καταθέτει αίτηση στο Δήμο, συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
2) Το Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των
δικαιολογητικών, διενεργεί αυτοψία προκειμένου να καταγραφούν τυχόν δεσμεύσεις στάθμευσης ή άλλοι περιορισμοί και,
2.1) εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για την παραχώρηση της θέσης
στάθμευσης.
2.2) εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι δεν πληρεί τους όρους της παραχώρησης και
ζητείται η συμπλήρωση του φακέλου, μέσω συμπληρωματικής αίτησης, προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημά του και να
διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
3) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη παραχώρησης της θέσης στάθμευσης.
4) Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει την τελική απόφαση στην οποία θα αναφέρεται η ισχύς της παραχώρησης (ημερομηνία
λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ). Επίσης θα αναφέρεται ότι μετά τη λήξη του Δελτίου η παραχώρηση αποκλειστικής
θέσης στάθμευσης παύει να ισχύει.
5) Εφόσον η παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης γίνεται σε δρόμο του Β.Ο.Δ. (ΦΕΚ 701/Δ/1990) η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου θα στέλνεται με ευθύνη του Τμήματος Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης στη Δ/νση Οδικών Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έγκριση προκειμένου να εκδοθεί Αστυνομική Απόφαση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Μετά τη λήψη της απόφασης παραχώρησης της θέσης, το Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας
ενημερώνει τον δικαιούχο, ο οποίος οφείλει με δικές του δαπάνες, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της
απόφασης, να προμηθευτεί τα υλικά κατακόρυφης σήμανσης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα δίνονται από την
Υπηρεσία.
7) Με την προσκόμιση των υλικών κατακόρυφης σήμανσης από τον δικαιούχο, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προχωρεί στην
τοποθέτησή τους προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προδιαγραφές για τους χώρους στάθμευσης των Ατόμων με αναπηρία σε δρόμους και δημόσιους χώρους στάθμευσης

Οι χώροι στάθμευσης για τα Άτομα με
Αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν διαστάσεις
5μΧ3,30μ

Έχουν δηλαδή μεγαλύτερο πλάτος κατά 1μ
από τους συνηθισμένους, ώστε να
υπάρχει αρκετός χώρος για τον χρήστη
τροχοκαθίσματος να συναρμολογήσει το
τροχοκάθισμά του και να μεταφερθεί σε
αυτό

Ο επιπρόσθετος αυτό χώρος καλύτερα να
διαγραμμίζεται υποδεικνύοντας στους
οδηγούς τη θέση πού πρέπει να
σταματήσουν το αυτοκίνητό τους για να
έχουν όλο τον απαραίτητο χώρο στη
διάθεση τους.
Η
σήμανση του ειδικού
χώρου
στάθμευσης είναι απαραίτητο να υπάρχει
και επί στύλου και επιδαπέδια

Χώροι
στάθμευσης
σε
δημόσιους
δρόμους:
Εάν ο χώρος δεν το επιτρέπει, μπορούν να
έχουν μικρότερη διάσταση πλάτους μέχρι
3,00μ
Καλόν είναι να διαφοροποιείται από το
οδόστρωμα με τη χρήση ειδικού
αντιολισθητικού υλικού για άσφαλτο,
χρώματος μπλε με λευκό περίζωμα και
λευκό διεθνές σήμα στο κέντρο
Ο χρωματισμός του δαπέδου είναι πολύ
αποτελεσματικός γιατί αποτρέπει τους μη
δικαιούχους να σταθμεύσουν στο χώρο
αυτό.

Τα άτομα με τροχοκάθισμα τελευταία
προτιμούν τα αυτοκίνητα τύπου βαν με
ράμπα για να εισέρχονται με το
τροχοκάθισμα μέσα στην καμπίνα. Καλόν
είναι, σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης
να προνοείται, εκτός των άλλων, ένας
χώρος για τα αυτοκίνητα αυτά που
απαιτούν μεγαλύτερο χώρο.
Ο χώρος στάθμευσης για οχήματα τύπου
Βαν να είναι διαστάσεων
4,50 πλάτοςΧ6,60 μήκος

Οι χώροι στάθμευσης σε δημοτικούς
χώρους στάθμευσης πρέπει να βρίσκονται
κοντά στην έξοδο και να υπάρχει
καθοδηγητική πινακίδα για εύκολο
εντοπισμό τους

Οι χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει
να συνδέονται με το πεζοδρόμιο μέσω
ράμπας που θα βρίσκεται κοντά στο χώρο
αυτό
Για τη σύνδεση της στάθμης του χώρου
στάθμευσης
με
το
παρακείμενο
πεζοδρόμιο θα κατασκευάζεται κεκλιμένο
επίπεδο κλίσης 6% και ελάχιστου πλάτους
120εκ .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
Υποχρέωση του ενδιαφερόμενου είναι η προμήθεια:
1) Δύο (2) πινακίδων Ρ-72 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία ύστερα
από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας).
2) Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).
3) Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).
4) Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 1,5’’.
Τα παραπάνω υλικά θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατακόρυφης σήμανσης οδών.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
1) Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Όταν λήγει το Δελτίο
Στάθμευσης για ΑΜΕΑ θα καταργείται η θέση και θα επανεξετάζεται εφόσον προσκομίζεται νέα αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη
λήξη του Δελτίου Στάθμευσης (15 ημέρες), με τα πλήρη δικαιολογητικά, η υφιστάμενη σήμανση θα διατηρείται μέχρι την
έκδοση της νέας απόφασης.
2) Εφόσον η παραχώρηση της θέσης Στάθμευσης είναι μεγαλύτερη της τριετίας (σύμφωνα με το ισχύον Δελτίο Στάθμευσης
για ΑΜΕΑ), με την παρέλευση της τριετίας ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο καταθέτοντας
Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι
έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση. Ο έλεγχος ισχύος της παραχώρησης θα γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια.
3) Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών.

στοιχείων -

4) Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η
θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει ή ότι δεν κάνει πλέον χρήση της θέσης στάθμευσης, η παραχώρηση της αποκλειστικής
θέσης στάθμευσης παύει να ισχύει και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
5)Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών της παραχώρησης, η Υπηρεσία θα
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της θέσης.
6) Εφόσον ζητείται από τον ενδιαφερόμενο και έγκριση δημιουργίας ράμπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου, αυτή θα χορηγείται

παράλληλα με τη θέση στάθμευσης, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ήδη παραχωρηθείσες θέσεις πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντα κανονισμού (έχουν πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών σε ισχύ), θα ζητηθεί από την Υπηρεσία η έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι όλα τα δικαιολογητικά που
έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση, ώστε
να συμπληρωθεί ο φάκελος παραχώρησης χωρίς να εκδοθεί νέα απόφαση.

9ο θέμα: Παραχώρηση
χρήσης Ιαματικών
Λουτρών της πρώην
κοινότητας Θερμών στη
Κ.Δ.Ε.Μ.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αναβολή της συζήτησης του θέματος.
209/2016

Αποφασίζει ομόφωνα
Την διαγραφή χρεών οφειλετών Δήμου Μύκης όπως φαίνονται παρακάτω:
1.- ΣΑΡ ΜΕΧΜΕΤ του ΜΕΧΜΕΤ από ΕΧΙΝΟ το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (22,60 €).
2- ΤΟΥΜΠΑΡ ΡΙΤΒΑΝ του ΧΑΣΑΝ από ΕΧΙΝΟ το ποσό των τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (35,93 €).
10ο θέμα: Διαγραφή
χρεών οφειλετών του
Δήμου Μύκης

3- ΧΑΤΖΗ-ΝΤΕΛΗ-ΧΑΣΆΝ ΤΖΕΜΗΛ του ΙΔΡΙΣ από ΕΧΙΝΟ το ποσό των εκατό τριάντα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (139,50 €)
210/2016
4- ΜΟΛΛΑ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΣΕΙΝ του ΧΑΣΑΝ από ΚΕΝΤΑΥΡΟ το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (25,99 €)
5- ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΛΗ του ΧΟΥΣΕΙΝ από ΓΛΑΥΚΗ το ποσό των εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (67,80 €)
6- ΚΙΟΥΡΤ ΡΙΤΒΑΝ του ΧΑΣΑΝ από ΜΥΚΗ το ποσό των ενενήντα ευρώ και δέκα επτά λεπτών (90,17 €)
7- ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΧΑΝΙΦΕ του ΣΙΑΜΠΑΝ από ΚΥΚΝΟ
λεπτών (368,85 €).

το ποσό των τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε

Αποφασίζει ομόφωνα
11ο θέμα: «Οικονομική
ενίσχυση δημότη
Μύκης»

1. Εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 600,00ευρώ στο Γεμενλή Μουσταφά του Μεχμέτ.
211/2016
2. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 600,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6733 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2016 για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης (Α-393/2016 ΠΑΥ).

