ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/11/2014
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους
2014 της Κ.Δ.Ε.Μ., όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ.
αριθμ. 43/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της.

Ο

1 έκτακτο θέμα:
Έγκριση
τροποποίησης
προϋπολογισμού
έτους 2014 της
Κ.Δ.Ε.Μ.

2ο έκτακτο θέμα:
Έγκριση
οριοθέτησης
τμήματος
χειμάρρου Άνω
Θερμών Δήμου
Μύκης

219/2014

Καταψήφισε ο κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν καθώς ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επέτρεψε την
ολοκλήρωση της απάντησης που τέθηκε από τον ίδιο
προς τον Πρόεδρο της Κ.Δ.Ε..Μ..
Παρόν δήλωσε ο κ. Χασάν Σαλή Ρετζέπ.
Αποφασίζει ομόφωνα

220/2014

Εγκρίνει την προτεινόμενη γραμμή οριοθέτησης του
τμήματος χειμάρρου Άνω Θερμών όπως καθορίζεται
στην υπ. αριθμ.34/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα

1ο θέμα:
Τροποποίηση
Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Μύκης

221/2014

Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:
Α) στις σελ. 30429 & 30430 του ΦΕΚ 2223/τ’Β/4-102011, άρθρο 19 στον πίνακα με τις θέσεις
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (κλάδος ΠΕ) στην πρώτη
στήλη το εσφαλμένο ΠΕ-Διοικητικού, διορθώνεται στο
ορθό ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού, ενώ στην δεύτερη
στήλη ο αριθμός των θέσεων παραμένει δύο (2).
Β) στην σελ. 30429 του ΦΕΚ 2223/τ’Β/4-10-2011, άρθρο
19 στον πίνακα με τις θέσεις Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (κλάδος ΠΕ) προστίθεται γραμμή, στην
πρώτη στήλη «ΠΕ-Διοικητικού» (λόγω μετάταξης
υπαλλήλου στον Δήμο με μεταφορά της θέσης του), με
αριθμό θέσεων μία (1).
Γ) στην σελ. 30430 του ΦΕΚ 2223/τ’Β/4-10-2011, άρθρο
19 στον πίνακα με τις θέσεις δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (κλάδος ΔΕ) στην σειρά πέντε (5) «ΔΕΤεχνικών (υδραυλικών)», στην δεύτερη στήλη
«ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ» (λόγω μετάταξης υπαλλήλου στον
Δήμο με σύσταση οργανικής θέσης τακτικού
προσωπικού ΦΕΚ ), με αριθμό θέσεων από μία (1) σε
δύο (2).

Δ)στην σελ. 30430 του ΦΕΚ 2223/τ’Β/4-10-2011 , στο
άρθρο 22
(Μέρος 5ο) του Ο.Ε.Υ. «Προϊστάμενοι
Υπηρεσιών», στην τρίτη στήλη «Κλάδος» στην σειρά 2
προστίθεται και «..ή ΠΕ-Διοικητικού-Οικονομικού».
στην τρίτη στήλη «Κλάδος» στην σειρά 3 προστίθεται
και «..ή ΠΕ-Διοικητικού».
στην τρίτη στήλη «Κλάδος» στην σειρά 5 προστίθεται
και «..ή ΠΕ-Διοικητικού».
στην τρίτη στήλη «Κλάδος» στην σειρά 6 προστίθεται
και «..ή ΠΕ-Διοικητικού».
στην τρίτη στήλη «Κλάδος» στην σειρά 7 προστίθεται
και «..ή ΠΕ-Διοικητικού».
στην τρίτη στήλη «Κλάδος» στην σειρά 8 προστίθεται
και «..ή ΠΕ-Διοικητικού ή ΠΕ-Διοικητικού-Οικονομικού».
στην τρίτη στήλη «Κλάδος» στην σειρά 10 προστίθεται
και «..ή ΠΕ-Διοικητικού».
Αποφασίζει ομόφωνα
2ο θέμα: Έγκριση
ανάθεσης σε
ιδιώτη εργολάβο
των υπηρεσιών
καθαριότητας του
Δήμου Μύκης

222/2014

1.Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους και τη διενέργεια
ανοικτού διαγωνισμού της συλλογής και μεταφοράς
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Δήμου Μύκης.
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους της
διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.
Αποφασίζει ομόφωνα

3ο θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
οικ. έτους 2014.
(15η αναμόρφωση)

223/2014

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό
15.750,45 ( 15.343,45
ειδικευμένα και 407 από ιδίους πόρους ) (14η
τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+
1.334,96 (
75.732,12 -74.397,16 ) με την παραπάνω τροποποίηση
Τελικό αποθεματικό
17.085,41 (
15.343,45 ειδικευμένα και 1.741,96 από ιδίους
πόρους )
Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων (
3.233.277,27ευρώ ).

4ο Θέμα: Έγκριση
συνδρομών στον
έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο,
περιοδικά κ.λ.π.

Αποφασίζει ομόφωνα
224/2014

Την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στα μέσα
ενημέρωσης επί του αντίστοιχου ποσού με ισχύ από το

2015 όπως φαίνονται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

ΑΓΩΝΑΣ

800,00

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ

852,00

ΕΜΠΡΟΣ

700,00

ΘΡΑΚΗ

745,50

ΜΑΧΗΤΗΣ

852,00

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
GUNDEM

852,00

150,00

THRAKYANIN SESI

213,00

XANTHI NEWS 700,00
ΑΚΡΙΤΑΣ

159,75

MILLET 200,00
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

(ηλεκτρονική

βάση

δεδομένων)

1.060,88
ΔΗΜΟΣ

ΝΕΤ

(ηλεκτρονική

βάση

δεδομένων)

1.660,50
ΣΥΝΟΛΟ

8.945,63

Η παρούσα έχει αόριστη διάρκεια και ισχύει μέχρι την
ανάκλησή της.
5ο θέμα: Αποδοχή
χρηματοδότησης
της πράξης
«Διαχείριση
Αιτημάτων
Καθημερινότητας
του πολίτη του
Δήμου Μύκης από
το επιχειρησιακό
πρόγραμμα
Ψηφιακής
Σύγκλισης»

Αποφασίζει ομόφωνα
Την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο
"Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη
Δήμου Μύκης" συνολικού προϋπολογισμού 61.500,00 €
με τον ΦΠΑ.
225/2014

Αποφασίζει ομόφωνα
6ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής
του
έργου: «Επέκταση
εξωτερικού

226/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου «Επέκταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον
οικ. Δημαρίου» το οποίο ανατέθηκε στην εταιρεία
«Κούτρας Κ. – Σερέτης Ι. – Δαριώτης Π. Ο.Ε.» σε
εφαρμογή της υπ’αρ. 191/2014 απόφαση της

δικτύου ύδρευσης
στον
οικ.
Δημαρίου».
7ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής
του
έργου:
«Έργα
υποδομής
σε
οικισμούς
Δ.Ε.
Μύκης».
8ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής
του
έργου:
«Αποκατάσταση
βλαβών
στο
αποχετευτικό
δίκτυο
Αιμονίου
και Πάχνης».

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα

227/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου « Έργα υποδομής σε οικισμούς Δ.Ε. Μύκης» το
οποίο ανατέθηκε στον κ. Κατσούλη Χρήστο σε
εφαρμογή της υπ’αρ. 161/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα

228/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου Αποκατάσταση βλαβών στο αποχετευτικό
δίκτυο Αιμονίου και Πάχνης» το οποίο ανατέθηκε στον
κ. Σεφέρ Μπαϊράμ σε εφαρμογή της υπ’αρ. 217/2014
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου :
«ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
9ο
θέμα:
Συγκρότηση
Επιτροπής
Προσωρινής
και
Οριστικής
Παραλαβής
του
έργου
«ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΧΙΝΟΥ»

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΟΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΧΙΝΟΥ» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

229/2014

1. Αριστείδη Τζιάτζη, ως πρόεδρο, Μηχ. Μηχανικό
ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με
αναπληρώτρια τη Φωτεινή Παπαθανασίου,
Πολ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο ΔΤΥ του Δήμου
Ξάνθης.
2. Φώτη Μουργόπουλο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ,
υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με
αναπληρώτρια την Άννα Τζαφέρη, Πολ.
Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δ/νσης Δόμησης του
Δήμου Ξάνθης.
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: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου :
«Κατασκευή τεχνικών σε οικ. Δ.Κ. Εχίνου» η οποία
αποτελείται από τα εξής μέλη:
10ο
θέμα:
Συγκρότηση
Επιτροπής
Προσωρινής
και
Οριστικής
Παραλαβής
του
έργου «Κατασκευή
τεχνικών σε οικ.
Δ.Κ. Εχίνου»

230/2014

1. Φώτη Μουργόπουλο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ,
υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με
αναπληρώτρια την Ευμορφία Παρδάλη, Πολ.
Μηχανικό ΠΕ
υπάλληλο ΔΤΥ του Δήμου
Ξάνθης.
2. Δήμητρα Πλουμιστού, Πολ. Μηχανικό ΠΕ,
υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης με
αναπληρώτρια την Όλγα Φάκα, Αρχ. Μηχανικό
ΠΕ, υπάλληλο ΔΤΥ του Δήμου Ξάνθης
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 τεχνικών σε οικ.
Δ.Κ. Εχίνου».

11ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής
του
έργου:
«Κατεπείγουσα
επέκταση
αποχετευτικού
δικτύου στον οικ.
Αιμονίου
Δ.
Κοτύλης».
12ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής
του
έργου: «Ανάπλαση
οικ. Μύκης».
13ο θέμα Έγκριση
πρωτοκόλλου

Αποφασίζει ομόφωνα

231/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου: «Κατεπείγουσα επέκταση αποχετευτικού
δικτύου στον οικ. Αιμονίου Δ. Κοτύλης» το οποίο
ανατέθηκε στον κ. Σεφέρ Μπαϊράμ σε εφαρμογή της
υπ’αρ. 46/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα

232/2014

233/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου: «Ανάπλαση οικ. Μύκης» το οποίο ανατέθηκε
στον κ. Τζαμέλη Ανέστη σε εφαρμογή της υπ’αρ.
197/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Μύκης.
Αποφασίζει ομόφωνα

Προσωρινής
Παραλαβής
του
έργου:
«Έργα
σωστικής
αντιμετώπισης με
συρματοκιβώτια
Δ.Κ. Μύκης».

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου:
«Έργα
σωστικής
αντιμετώπισης
με
συρματοκιβώτια Δ.Κ. Μύκης» το οποίο ανατέθηκε στον
κ. Τζαμέλη Ανέστη σε εφαρμογή της υπ’αρ. 197/2014
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

14ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής
του
έργου:
«Τσιμεντοστρώσεις
δρόμων
σε
οικισμούς
Δ.Ε.
Θερμών».

Αποφασίζει ομόφωνα

15ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής
του
έργου: «Βελτίωση
δικτύου ύδρευσης
οικ. Δ.Κ. Εχίνου».

16ο θέμα: Οριστική
Παραλαβής
του
έργου:
«Κατασκευή
μεταλλικής
γέφυρας
οικ.
Σμίνθης».
17ο
θέμα:
«Αποδοχή
της
αριθ.
33/14
μελέτης του έργου:
«Διαμόρφωση
εκπαιδευτικού
πάρκου
στην
είσοδο
του
οικισμού Μύκης»
προϋπολογισμού
369.000,00 € και
κατάθεση
της
συγκεκριμένης
πρότασης
στο
Π.Α.Α.»

234/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων σε οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών» το οποίο ανατέθηκε στον κ. Παπαδόπουλο
Αντώνιο σε εφαρμογή της υπ’αρ. 67/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα

235/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του
έργου « Βελτίωση δικτύου ύδρευσης οικ. Δ.Κ. Εχίνου»
το οποίο ανατέθηκε στον κ. Ιμάμ Ριτβάν σε εφαρμογή
της υπ’αρ. 46/2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Μύκης.
Αποφασίζει ομόφωνα

236/2014

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του
έργου « Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας οικ. Σμίνθης»
το οποίο ανατέθηκε στον κ. Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου
σε εφαρμογή της υπ’ αρ.113/2012 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα
Την αποδοχή της αριθ. 33/14 μελέτης του έργου
«Διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του
οικισμού Μύκης» με προϋπολογισμό 369.000,00 € από
το Δημοτικό Συμβούλιο και την κατάθεση της εν λόγω
πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
237/2014

18ο θέμα: Αποδοχή
της αριθ. 35/14
μελέτης του έργου:
«Έργα ανάπλασης
οικισμού
Ιαματικών πηγών
Δ.
Μύκης»
προϋπολογισμού
719.550,00 € και
κατάθεση
της
συγκεκριμένης
πρότασης
στο
Π.Α.Α.
19ο θέμα: Αποδοχή
της αριθ. 34/14
μελέτης του έργου:
«Διευθέτηση
τμήματος
χειμάρρου
στον
οικισμό
Άνω
Θερμών του Δήμου
Μύκης»
προϋπολογισμού
200.000,0 € και
κατάθεση
της
συγκεκριμένης
πρότασης
στο
Π.Α.Α.
20ο θέμα:Έγκριση
1ου ΑΠΕ του έργου:
«Κατασκευή
δικτύου
αποχέτευσης
ομβρίων σε
οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών».
21ο
θέμα:
Συγκρότηση
Επιτροπής
Προσωρινής
και
Οριστικής
Παραλαβής
του
έργου «Κατασκευή
δικτύου
αποχέτευσης
ομβρίων
σε
οικισμούς
Δ.Ε.

Αποφασίζει ομόφωνα
Την αποδοχή της αριθ. 35/14 μελέτης του έργου «Έργα
ανάπλασης οικισμού Ιαματικών πηγών Δ. Μύκης» με
προϋπολογισμό 719.550,00 € και την κατάθεση της εν
λόγω πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
238/2014

Αποφασίζει ομόφωνα
Την αποδοχή της αριθ. 34/14 μελέτης του έργου
«Διευθέτηση τμήματος χειμάρρου στον οικισμό Άνω
Θερμών του Δήμου Μύκης» με προϋπολογισμό
200.000,00 € και την κατάθεση της εν λόγω πρότασης
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
239/2014

Αποφασίζει Ομόφωνα

240/2014

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών
του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών» με τον οποίο το οικονομικό
αντικείμενο του έργου ανέρχεται με το ΦΠΑ στο ποσό
των 11.359,17€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου :
«ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
241/2014

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΟΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΧΙΝΟΥ» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Αριστείδη Τζιάτζη, ως πρόεδρο, Μηχ. Μηχανικό
ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με
αναπληρώτρια τη Φωτεινή Παπαθανασίου,

Θερμών»

Πολ. Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο ΔΤΥ του Δήμου
Ξάνθης.
2. Φώτη Μουργόπουλο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ,
υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Αβδήρων με
αναπληρώτρια την Άννα Τζαφέρη, Πολ.
Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δ/νσης Δόμησης του
Δήμου Ξάνθης.
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

δικτύου

αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών».

22ο θέμα: «Έγκριση
άδειας από τις
συνεδριάσεις του
Δ.Σ. Μύκης του
Δημοτικού
Συμβούλου Μουσά
Σεϊντάν».

Αποφασίζει Ομόφωνα

242/2014

Εγκρίνει την άδεια του Δημοτικού Συμβούλου
Μουσά Σεϊντάν να απέχει από τα καθήκοντα του
Δημοτικού Συμβούλου έως την 21 Φεβρουαρίου
2015.

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

