ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 27/07/2015
θέμα
1ο θέμα: Αποδοχή
της προέγκρισης
δημοπράτησης του
έργου:
«Διαμόρφωση
εκπαιδευτικού
πάρκου στην
είσοδο του
Οικισμού Μύκης».
2ο θέμα: Αποδοχή
της προέγκρισης
δημοπράτησης του
έργου: «Έργα
ανάπλασης
οικισμού
Ιαματικών Πηγών
Δήμου Μύκης».

3ο θέμα:
Καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης
του έργου:
«Επισκευή –
συντήρηση
σχολικών κτιρίων
Δήμου Μύκης»
4ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής του
έργου: «Διάνοιξη
δρόμου εντός του
οικισμού Σιρόκου»
5ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή
αντιολισθηράς
στρώσης σε δρόμο
του οικισμού
Σιρόκο»
6ο θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα
Αποδέχεται την προέγκριση δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση
εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του Οικισμού Μύκης».

157/2015

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Αποδέχεται την προέγκριση δημοπράτησης του έργου: «Έργα ανάπλασης
οικισμού Ιαματικών Πηγών Δήμου Μύκης».
158/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

159/2015

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού
του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης»
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Αποφασίζει ομόφωνα

160/2015

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου «Διάνοιξη δρόμου εντός του
οικισμού Σιρόκου» αναδόχου κ. Σκούρα Κων/νου επειδή περαιώθηκε την 2010-2012, παραλήφθηκε προσωρινά την 30-11-2012 και βρίσκεται σε καλή
κατάσταση καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που
προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Αποφασίζει ομόφωνα

161/2015

162/2015

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή αντιολισθηράς
στρώσης σε δρόμο του οικισμού Σιρόκο» αναδόχου κ. Σκούρα Κων/νου,
επειδή περαιώθηκε 01-07-2013, παραλήφθηκε προσωρινά την 24-09-2013 και
βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15
μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Αναμορφώνει το τεχνικό πρόγραμμα 2015 ως εξής:

και τεχνικού
προγράμματος οικ.
έτους 2015
(13η αναμόρφωση)

1) Καταργεί τον ΚΑ 25-7312.002 με τίτλο: "Σύνδεση επιμέρους κλάδων
αποχέτευσης στον κεντρικό συλλεκτήριο αποχετευτικό αγωγό οικισμού
Μύκης", προϋπολογισμού 20.000,00 € προκειμένου να ενοποιηθεί με τον ΚΑ
25-6262.014 με τίτλο "Αποκατάσταση βλαβών στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Ε.
Μύκης ", προϋπολογισμού 17.600,00 € και με ομοειδές αντικείμενο.
2) Καταργεί τον ΚΑ 25-6262.014 με τίτλο: "Αποκατάσταση βλαβών στο
αποχετευτικό δίκτυο Δ.Ε. Μύκης ", προϋπολογισμού 17.600,00 € προκειμένου
να ενοποιηθεί με τον ΚΑ 25-7312.002 με τίτλο: "Σύνδεση επιμέρους κλάδων
αποχέτευσης στον κεντρικό συλλεκτήριο αποχετευτικό αγωγό οικισμού
Μύκης", προϋπολογισμού 20.000,00 € και με ομοειδές αντικείμενο.
3) Εγγράφει ΝΚΑ στον προϋπολογισμό του 2015 κωδικό με τίτλο: «Έργα
αποχέτευσης σε οικισμούς της Δ.Ε. Μύκης», ποσού 37.600,00 €.

Β) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 ως εξής:
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
49.695,36 (με την 12η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
- 886,37 ( 42.935,00 – 43.821,37 με την
παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
48.808,99
Αποφασίζει ομόφωνα

7ο θέμα:
Συμμετοχή του
Δήμου Μύκης στη
διοργάνωση του
Φεστιβάλ Σμίνθης.

163/2015

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου με το Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Σμίνθης
στην διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων Σμίνθης που θα πραγματοποιηθεί στον
οικισμό Σμίνθης την 22/8/2015 .
3. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 8.746,86 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6471 με
τίτλο έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την πληρωμή των δαπανών
συμμετοχής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του οικισμού Σμίνθης
4. Καθορίζει την συμμετοχή του Δήμου σε: α) υπηρεσίες κάλυψης εικόνας,
ήχου, φωτισμού σκηνής 4.000,00 ευρώ, β) προμήθειες από τυπογραφείο
(διαφημιστικά φυλλάδια, προγράμματα, έντυπα, και πανό) 3.700,00 ευρώ γ)
ενοικίαση βιολογικών τουαλετών 300 ευρώ δ) εργασίες ΔΕΗ ( ηλεκτροδότηση
του χώρου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων με νέο μετρητή ΦΟΠ με Χ/Δ στο
Χρυσό) 746,86 ευρώ.
Αποφασίζει ομόφωνα

8ο θέμα:
Συμμετοχή του
Δήμου Μύκης στη
διοργάνωση του
Φεστιβάλ
Κενταύρου.

164/2015

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου με το Πολιτιστικό Κοινωνικό
Φιλανθρωπικό Σύλλογο Νεολαίας Κενταύρου στην διοργάνωση του Φεστιβάλ
Νεολαίας που πραγματοποιούν στον οικισμό Κενταύρου την 7 -8/8/2015 .
2. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6471 με
τίτλο έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την πληρωμή των δαπανών
συμμετοχής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του οικισμού Κενταύρου
3. Καθορίζει την συμμετοχή του Δήμου σε 9.000,00 ευρώ για υπηρεσίες
κάλυψης εικόνας, ήχου, φωτισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ο

9 θέμα: Χορήγηση
άδειας
παραγωγού
πωλητή λαϊκών
αγορών.

165/2015

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Χοτζάρ
Χασάν του Μεχμέτ και της Τζεμιλέ , κάτοικο του οικισμού Αιμόνιο της
Δημοτικής Ενότητας Κοτύλης του Δήμου Μύκης.
Διαφωνεί ως προς τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ο δημ. σύμβουλος κ.
Μπουγιουκλού Χουσεΐν.

10ο θέμα: Αποδοχή
δωρεάς είκοσι
επτά κάδων μη
ανοιγόμενους από
αρκούδες κατά
χρήση επ΄
αορίστου, από το
Φορέα
Διαχείρισης
Οροσειράς
Ροδόπης (ΦΔΟΡ).
11ο θέμα: Ορισμός
μέλους για την
επιτροπή
εκτίμησης
καταλληλότητας
ακινήτου για
στέγαση
νηπιαγωγείου Άνω
θερμών.

Αποφασίζει ομόφωνα

166/2015

Ακυρώνει το θέμα «Αποδοχή δωρεάς είκοσι επτά κάδων μη ανοιγόμενους από
αρκούδες κατά χρήση επ΄ αορίστου, από το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς
Ροδόπης (ΦΔΟΡ)» και το παραπέμπει στην Οικονομική Επιτροπή γα λήψη
απόφασης.

Αποφασίζει ομόφωνα
Ορίζει ως μέλος της επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτου για
στέγαση νηπιαγωγείου Άνω θερμών τους κάτωθι:
167/2015
Α/Α
1

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

ΜΠΑΧΡΗ ΡΑΜΑΔΑΝ

ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

