ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 07η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 08/04/2015
θέμα
1ο έκτακτο θέμα:
«Έγκριση
καταβολής
προστίμου για
την υποβολή
δήλωσης Φ.Π.Α.
Αύγουστου
2013.»
1ο θέμα:
«Τροποποίηση
τεχνικού
προγράμματος
και
προϋπολογισμού
(7η
αναμόρφωση)»
2ο θέμα:
«Διαγραφή
χρεών δημοτών
ύδρευσης»
3ο θέμα:
«Έγκριση 2ης
Γενικής
Παράτασης του
Υποέργου
«Μονάδα
επεξεργασίας
λυμάτων
οικισμού
Μύκης» της
πράξης [374182]
«Αποχέτευση και
επεξεργασία
λυμάτων
οικισμού
Μύκης»
4ο θέμα:
«Καθορισμός
του ύψους της
διαδικασίας και
του τρόπου
καταβολής και
είσπραξης του
ημερησίου

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

88/2015

Εγκρίνει την επιβάρυνση του Δ. Μύκης με πρόστιμο 180,00 €
που αφορά στην εκπρόθεσμης καταβολής περιοδικής δήλωσης
φορολογικής περιόδου από 1/8/2013 εως 31/8/2013

Αποφασίζει ομόφωνα

89/205

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
62.945,08 (με την 6η
τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
- 20.500,00 ( με την
παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
42.445,08
Αποφασίζει ομόφωνα

90/2015

Την διαγραφή των χρεών προς τον Δήμο Μύκης των δημοτών
όπως αναφέρονται αναλυτικά στο σώμα της παρούσης.
Αποφασίζει ομόφωνα

91/2015

1. Εγκρίνει την 2η γενική παράταση 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 28-04-2015 (τριάντα τρεις
ημέρες).

Αποφασίζει ομόφωνα

92/2015

Α. Επιβάλλει στους κατόχους επαγγελματικών και παραγωγικών
αδειών, που προσέρχονται στην λαϊκή αγορά που λειτουργεί
στον οικισμό του Κενταύρου του Δήμου Μύκης, ημερήσιο
ανταποδοτικό τέλος προσέλευσης, το οποίο προορίζεται για την
κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών,
τη
διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων

ανταποδοτικού
τέλους από τους
προσερχόμενους
πωλητές στη
λαϊκή αγορά
Κενταύρου»

λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη
βελτίωση και την προβολή αυτών.
Β. Καθορίζει το ύψος του ημερήσιου τέλους προσέλευσης το
ποσό των 0,60€ για κάθε τρέχον μέτρο της καταλαμβανόμενης
θέσης στην λαϊκή αγορά του Κενταύρου.
Γ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες σχετικά με τον
τρόπο καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού
τέλους και κάθε σχετικό θέμα

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

