ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 27/11/2015
θέμα
1ο θέμα: «Έγκριση 7ης
τροποποίησης
προϋπολογισμού της
Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης
Μύκης»

α/α Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

239/2015

Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 67/2015 απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Μύκης με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση της 7ης
τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού έτους 2015 της
Κ.Δ.Ε.Μ.» (ΑΔΑ: ΩΥ2ΔΟΡΤΑ-ΣΝΑ), με την προαναφερθείσα απόφαση
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

2ο θέμα: «Έκδοση
ψηφίσματος
αναφορικά με το
Σχέδιο Νόμου
«Βοσκήσιμες γαίες
Ελλάδας και άλλες
διατάξεις» αναφορικά
με το άρθρο 7
(Μίσθωμα δικαιώματος
χρήσης Βοσκής) το
οποίο οδηγεί στην
αφαίρεση του
θεσμοθετημένου
δημοτικού εσόδου.»

Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας με τις προβλέψεις του ως
Σχεδίου Νόμου που αφαιρούν, εντελώς αναιτιολόγητα, ένα ακόμη
Δημοτικό Πόρο και ζητούμε την άμεση απόσυρσή των σχετικών
διατάξεων με επαναφορά της αρχικής διατύπωσής τους (όπως αυτή
είχε τεθεί και στην διεξαχθείσα δημόσια διαβούλευση από 29-5-2015
έως 10-6-2015 ).
Άρθρο 7
Τίμημα δικαιώματος χρήσης βοσκής

240/2015

§ 1. Για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 6,
καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους τίμημα, το ύψος του οποίου
καθορίζεται με την Υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ ́ του
άρθρου 11.
§ 2.Το ανωτέρω τίμημα κατατίθεται υπέρ του Δήμου, στα διοικητικά
όρια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του,
με την υποχρέωση διάθεσής του για τη συντήρηση και την κατασκευή
έργων υποδομής της βοσκήσιμης γαίας, σύμφωνα με το διαχειριστικό
σχέδιο βόσκησης. Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από
την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί άμεσα:
 1. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού
 Στα αρμόδια Υπουργεία:

2.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 Επίσης να αποσταλεί στους:

3ο θέμα: «Ανάκληση
της υπ’ αριθ. 232/2015
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ
και λήψη εκ νέου
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ
για
σύναψη
Προγραμματικής
Σύμβασης
με
την
ΔΙΑΜΜΑΘ ΑΑΕ για την
«Λειτουργική
αναβάθμιση
συστήματος
συλλογικής
εναλλακτικής
διαχείρισης
συσκευασιών ή και
άλλων προϊόντων κατά
την έννοια του Νόμου
2939/2001
και
βελτίωση
μεθοδολογίας
διαχείρισης
του
–

4.

Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5.

Βουλευτές του Νομού Ξάνθης.

6.

Πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

7.

Πρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα



241/2015

Την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ.
 Την σύναψη νέας 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».
 Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Μύκης στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης τον Μουσταφάογλου
Μεχμέτ, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον
Σαλή Ογλού Χασάν, Δημοτικό Σύμβουλο.
 Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Μύκης ως Νόμιμο εκπρόσωπο
του Δήμου για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.
 Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
7.179,20€ σε βάρος του ΚΑ 00-6736.003 του
προϋπολογισμού του Δήμου Μύκης οικ. έτους 2015
και του αντίστοιχου για το οικονομικό έτος 2016.
Ο Δήμος Μύκης να προβεί σε συνέχεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης στη σύναψη νέας διμερούς προγραμματικής σύμβασης με
τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νόμου Ξάνθης για την
παροχή υποστήριξης στον Δήμο Μύκης με οδηγούς και εργάτες,
προκειμένου να δύναται
να υλοποιηθεί το αντικείμενο της
προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε

Υποστηρικτικές
ενέργειες
Δήμου
Μύκης».»
4ο θέμα: Ακύρωση
απόφασης
213/2015
του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Μύκης
σχετικά με την έγκριση
διενέργειας
διαγωνισμού
της
υπηρεσίας «Συντήρηση
– επισκευή οχημάτων
και
μηχανημάτων
έργου
του
Δήμου
Μύκης» και έκδοση
νέας απόφασης.

5 θέμα: «Χορήγηση 1ης
γενικής παράτασης
συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου:
«ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ»

6ο θέμα: «Προσωρινές
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για την
εκτέλεση των εργασιών
του έργου
«Αντικατάσταση και
ανύψωση κεντρικού
συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης
ακαθάρτων Εχίνου»».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

242/2015

1. Την ακύρωση της υπ. αριθμ. 213/2015 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Μύκης σχετικά με την έγκριση διενέργειας
διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων
και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης» με τη διαδικασία του
ανοικτού διαγωνισμού.
2. Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Συντήρηση
και επισκευή οχημάτων Δ. Μύκης» με τη διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισμού.
Καταψηφίζει ο Δημ. Σύμβουλος κ Ντελή Γιουσούφ.

Αποφασίζει ομόφωνα

243/2015

τη χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας των
εργασιών του έργου: ««ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», αναδόχου Κ/Ξ Μερκούρη Σπ.Χατζηκωνσταντίνου Φ. ενενήντα (90) ημερών δηλαδή μέχρι 28-022016.

Αποφασίζει ομόφωνα

244/2015

Τη διακοπή της κυκλοφορίας καθ’όλη τη διάρκεια των εργασιών του
έργου «Αντικατάσταση και ανύψωση κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού
αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου» επί της ΕΠ. Ο. 10 και τη διεξαγωγή
της, από τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει τον οικισμό.

Αποφασίζει ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2015 ως εξής:
Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων
ΚΑ

6ο θέμα:
«Τροποποίηση
προϋπολογισμού
οικονομικού έτους
2015. (20η
αναμόρφωση)».

ΠΟΣΌ

106011.001

ΤΙΤΛΟΣ
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)

106051.001

ΤΥΔΚΥ εργοδότη τακτικού προσωπικού

-1.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
μισθοδοσία 12ου δύο
υπαλλήλων που δεν θα
προσληφθούν εως
31/12/2015
εργοδοτική εισφορά
υπαλλήλων που δεν θα
προσληφθούν εως
31/12/2015

306011.001

Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

-1.374,00

μισθοδοσία ενός τοπογράφου
που δεν θα προσληφθεί εως
31/12/2015

-2.374,00

πηγή
χρηματο

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

-4.748,00

245/2015
Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού
4.748,00 € :
Αύξηση εξόδων
ΚΑ
00-6111.

ΤΙΤΛΟΣ
Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων

00-6451

Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)

25-6061.
107133.001 Προμήθεια επίπλων

ΠΟΣΌ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.500,00 αίτημα Δ/νσης
Βάσει της απόφ 224/2014
του ΔΣ περί εγκρίσεων
συνδρομών έπρεπε η
πίστωση να είναι 8.945,63
945,63 €
εκ παραδρομής δεν
υπολογίσθηκε ποσό για
333,08 έναν υπάλληλο
4.500,00 αίτημαΔ/νσης
7.278,71

πηγή
χρηματ

ιδ. Πόρο

ιδ. Πόρο

ιδ. Πόρο

ιδ. Πόρο

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
23.812,31 (με την 19η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
- 2.530,71 ( 4.748,00 – 7.278,11 με
την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
21.281,60
ΚΑ εσόδων :

5121001

5121007

υπόλοιπο δανείου από την
τράπεζα Πειραιώς για
οφειλές ΠΟΕ
υπόλοιπο δράσης
πυροπροστασίας για κάλυψη
υποχρεώσεων ΠΟΕ
Ιδίοι πόροι

20.679,56
409,15

192,89

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.278.484 ευρώ ).
7ο θέμα: Έγκριση 1ου
ΑΠΕ του έργου
«Διαμόρφωση
εκπαιδευτικού πάρκου
στην είσοδο του
οικισμού Μύκης».

8ο
θέμα:
Έγκριση
πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου
«Έργα υποδομής σε
οικισμούς Δ.Ε. Εχίνου».

9ο
θέμα:
Έγκριση
πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου
«Κατασκευή
τοίχων
αντιστήριξης
και

Αποφασίζει ομόφωνα

246/2015

Την έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού
πάρκου στην είσοδο του οικισμού Μύκης» που κλείνει στο ποσό των
357.992,56€ δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση

Αποφασίζει ομόφωνα

247/2015

Την οριστική παραλαβή του έργου: «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ.Ε.
Εχίνου» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Καγιανταλίδη Νικόλαο
επειδή περαιώθηκε την 1-08-2014, παραλήφθηκε προσωρινά την 2209-2014 βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος
εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
Αποφασίζει ομόφωνα

248/2015

Την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
και τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ωραίου» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ.
Μπορδούκ Νιχάτ επειδή περαιώθηκε την 28-04-2014, παραλήφθηκε

τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ.
Ωραίου».

προσωρινά την 31-07-2014 βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει
παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Αποφασίζει ομόφωνα

10ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής του έργου
«Έργα υποδομής σε
οικισμούς Δ.K. Εχίνου».

11ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής του έργου
«Έργα υποδομής σε
οικισμούς Δ.K. Εχίνου».

249/2015

Την οριστική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση ασφαλτικού τάπητα
οδικού δικτύου εντός οικισμού Πάχνης οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης» του
Δήμου Μύκης, εργολαβίας κας Ανδρονίκης Μπουρουτζή, επειδή
περαιώθηκε την 20-06-2013, παραλήφθηκε προσωρινά την 24-092013, σήμερα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο
χρόνος εγγύησης των 15 μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Αποφασίζει ομόφωνα

250/2015

Την έγκριση της προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής
σε οικ. Δ.Κ. Εχίνου» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Σκούρα
Κων/νο, λόγω μη παρέλευσης 15 μηνών από την βεβαιούμενη
περαίωση του έργου.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Κ. Εχίνου» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Χιλιώτης Χαράλαμπος ως πρόεδρο, Τοπογράφος Μηχανικό

12ο θέμα: Συγκρότηση
Επιτροπής Προσωρινής
και
Οριστικής
Παραλαβής του έργου
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Κ. Εχίνου»

ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων, με αναπληρωτή τη
Λιάκου Μαρία Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλο της
251/2015

Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.
2. Κούτσικου Ιωάννα, Πολιτικό Μηχανικό Μηχανικό ΠΕ,
υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Τοπείρου με αναπληρωτή την
Καλτσά Βασιλική, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ
του Δήμου Μύκης.
3. Χουσεϊν

Κιρατζή,

Δημοτικό

σύμβουλο

Δ.

Μύκης,

με

αναπληρωτή το Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό σύμβουλο Δ.
Μύκης.

Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Εχίνου».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 23232/20-112015 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για την
ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος
και η με αριθμ. 22/2015 απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τους Δημοτικούς
συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής
έργων.
Αποφασίζει ομόφωνα
13ο θέμα: Έγκριση 1ου
ΑΠΕ του έργου «Έργα
υποδομής στη Δ.Ε.
Κοτύλης».

252/2015

Την έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Έργα υποδομής στη Δ.Ε. Κοτύλης»
που κλείνει στο ποσό των 12.586,90€.

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής στην
Δ.Ε. Κοτύλης» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Ιωάννη Σιαμίδη, ως πρόεδρο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο ΤΥ
του
ο

14 θέμα: Συγκρότηση
Επιτροπής προσωρινής
και οριστικής
παραλαβής του έργου
«Έργα υποδομής στην
Δ.Ε. Κοτύλης».

Δήμου

Τοπείρου

με

αναπληρωτή

τον

Κυριάκο

Στεφανόπουλο, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του
Δήμου Ξάνθης.
253/2015

2. Βασιλική Καλτσά, Ηλ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου
Μύκης με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Πλουμιστού, Πολ.
Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης.
3. Χουσεϊν

Κιρατζή,

Δημοτικό

σύμβουλο

Δ.

Μύκης,

με

αναπληρωτή το Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό σύμβουλο Δ.
Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Έργα υποδομής στην Δ.Ε. Κοτύλης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 2320520-11-

2015 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για την
ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος
και η με αριθμ. 22/2015 απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τους Δημοτικούς
συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής
έργων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής σε
οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Αριστείδη Τζιάτζη, ως πρόεδρο, Ηλ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο
ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με αναπληρώτρια την Μαρία Λιάκου,
Τοπ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δ.Δ. του Δήμου Ξάνθης.
2. Δήμητρα Πλουμιστού, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του
15ο θέμα: Συγκρότηση
Επιτροπής προσωρινής
και οριστικής
παραλαβής του έργου
«Έργα υποδομής σε
οικισμούς Δ.Ε.
Κοτύλης».

Δήμου Μύκης με αναπληρώτρια τη Βασιλική Καλτσά, Ηλ.
Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης.
254/2015

3. Χουσεϊν

Κιρατζή,

Δημοτικό

σύμβουλο

Δ.

Μύκης,

με

αναπληρωτή το Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό σύμβουλο Δ.
Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 23206/20-112015 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για την
ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος
και η με αριθμ. 22/2015 απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τους Δημοτικούς
συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής
έργων.

16ο Θέμα: Έγκριση 1ου
ΑΠΕ του έργου
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης».

255/2015

Την έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε.
Κοτύλης» που κλείνει στο ποσό των 26.174,05€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Στυλιανό Χωλίδη, ως πρόεδρο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο
ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με αναπληρώτρια την Βασιλική
Τσάπου, Τοπ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Δόμησης
του Δήμου Ξάνθης
2. Δήμητρα Πλουμιστού, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του
17ο Θέμα: Συγκρότηση
Επιτροπής Προσωρινής
και
Οριστικής
Παραλαβής του έργου
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης»

Δήμου Μύκης με αναπληρώτρια τη Βασιλική Καλτσά, Ηλ.
Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης
256/2015

3. Χουσεϊν

Κιρατζή,

Δημοτικό

σύμβουλο

Δ.

Μύκης,

με

αναπληρωτή το Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό σύμβουλο Δ.
Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 23207/20-112015 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για την
ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος
και η με αριθμ. 22/2015 απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τους Δημοτικούς
συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής
έργων.

18ο Θέμα: Χορήγηση
6ης γενικής παράτασης
της
συνολικής
προθεσμίας εκτέλεσης
του
υποέργου
1:΄΄ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ ΄΄ της πράξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

257/2015

Τη χορήγηση 6ης 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 20-12-2015 ήτοι είκοσι (20) ημέρες.

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ»
με κωδικό
ΟΠΣ ¨374182 ¨
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Μύκης» η οποία
αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Φώτη Μουργόπουλο, ως πρόεδρο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ
υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με αναπληρώτρια την
Μαρία

Χατζηγιαννάκου,

Μηχανικό

Περιβάλλοντος

ΠΕ,

υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Τοπείρου.
19ο Θέμα: Συγκρότηση
Επιτροπής Προσωρινής
και
Οριστικής
Παραλαβής του έργου
«Κατασκευή
τοίχων
αντιστήριξης
και
τσιμεντοστρώσεις σε
οικισμούς Δ.Ε. Μύκης»

2. Βασιλική Καλτσά, Ηλ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου
Μύκης με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Πλουμιστού, Πολ.
Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης.
258/2015

3. Χουσεϊν

Κιρατζή,

Δημοτικό

σύμβουλο

Δ.

Μύκης,

με

αναπληρωτή το Χασάν Σαλή Ρετζέπ, Δημοτικό σύμβουλο Δ.
Μύκης.
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε
οικισμούς Δ.Ε. Μύκης».
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 23208/20-112015 πρακτικό της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης για την
ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος
και η με αριθμ. 22/2015 απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τους Δημοτικούς
συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη στις επιτροπές παραλαβής
έργων.

20ο Θέμα: Έγκριση 2ου
Α.Π.Ε. του έργου
«Κατασκευή χώρου
δασικής αναψυχής
(κατασκευή παιδικής
χαράς στον οικισμό
Κενταύρου)»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

259/2015

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος σχετικά με την έγκριση 2ου
Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής (κατασκευή
παιδικής χαράς στον οικισμό Κενταύρου)»

