ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 14/10/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

1ο έκτακτο θέμα:
Έγκριση
πρόσθετων
παροχών στην
ασφάλιση των
οχημάτων του
Δήμου

204/2015

Την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Μύκης με τις παρακάτω παροχές
-Αστική ευθύνη προς τρίτους
-Προσωπικό ατύχημα
-Νομική προστασία
-θραύση κρυστάλλων (εκτός των τεσσάρων μηχανημάτων έργων )
-υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
-φροντίδα ατυχήματος και
-Οδική Βοήθεια (εκτός των τεσσάρων μηχανημάτων έργων )

Αποφασίζει ομόφωνα
ο

2 έκτακτο θέμα:
Παραχώρηση
χρήσης του
Δημοτικού
Καταστήματος
Μύκης στη
Κ.Δ.Ε.Μ.

205/2015

1.
Ανακαλείται η υπ΄αριθμ. 56/1998 απόφασης Συνεδρίασης του
Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Εχίνου, ως προς την παραχώρηση
δωρεάν χρήσης στην τότε Αμιγή Κοινοτική Επιχείρηση Εχίνου χώρος (γραφείο)
20τ.μ. εντός του Κοινοτικού Καταστήματος Εχίνου.
2.
Παραχωρείται η δωρεάν χρήσης στην Κ.Δ.Ε.Μ, τριών (3) δωματίων, wc,
κουζίνα και εισόδου του Δημοτικού Καταστήματος Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα

3ο έκτακτο θέμα:
Έγκριση 5ης
τροποποίησης του
προϋπολογισμού
οικ. έτους 2015 της
Κ.Δ.Ε.Μ.

Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 54/2015 απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Μύκης με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση της 5ης τροποποίησης
(αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού έτους 2015 της Κ.Δ.Ε.Μ.», με την
προαναφερθείσα απόφαση να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
206/2015

4ο έκτακτο θέμα:
Έγκριση
συμμετοχής του
Δήμου Μύκης στην
ενημερωτική
συνάντηση με
θέμα
«Μεταλλευτικές
Εξορύξεις:
Ανάπτυξη ή
Καταστροφή;» που
θα
πραγματοποιηθεί
στο Άγκιστρο του
Δήμου Σιντικής του
Ν. Σερρών στις 31
Οκτωβρίου 2015.

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Μύκης στην ενημερωτική
συνάντηση με θέμα «Μεταλλευτικές Εξορύξεις: Ανάπτυξη ή
Καταστροφή;» που θα πραγματοποιηθεί στο Άγκιστρο του
Δήμου Σιντικής του Ν. Σερρών στις 31 Οκτωβρίου 2015.

207/2015

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Μύκης
κ. Καπζά Τζεμήλ να
εκπροσωπήσει τον Δήμο Μύκης στην εν λόγω ενημερωτική
συνάντηση.

Αποφασίζει ομόφωνα
1ο θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
και τεχνικού
προγράμματος
οικονομικού έτους
2015. (17η
αναμόρφωση)

208/2015

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
57.985,49 (με την 16η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
- 18.710,50 ( 75.210,00 - 93.920,50 με την
παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
39.274,99

Αποφασίζει ομόφωνα
2ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου: «Ύδρευση
οικισμών Τ.Ε.
Ωραίου»

Την έγκριση της προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση οικισμών Τ.Ε.
Ωραίου» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Χουσεϊνκο Αμέτ, λόγω μη
παρέλευσης 15 μηνών από την βεβαιούμενη περαίωση του έργου.
209/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
3ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου:
Τοποθέτηση
στηθαίων
ασφαλείας οικ. ΔΕ
Μύκης

210/2015

Την έγκριση της προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων
ασφαλείας οικισμών Δ.Ε. Μύκης» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Ιμπράμ
Ρεμζή, λόγω μη παρέλευσης 15 μηνών από την βεβαιούμενη περαίωση του
έργου.

Αποφασίζει ομόφωνα
4ο θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Προσωρινής
Παραλαβής του
έργου: Κατασκευή
τοίχων
αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις
Ωραίου

Την έγκριση της προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Τ.Ε. Ωραίου» του Δήμου
Μύκης, εργολαβίας κ. Σεφέρ Μπαϊράμ, λόγω μη παρέλευσης 15 μηνών από
την βεβαιούμενη περαίωση του έργου.
211/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
5ο θέμα: Έγκριση
διενέργειας
προμήθειας
καυσίμων κίνησης
και θέρμανσης του
Δ. Μύκης και των
Ν.Π.Δ.Δ

Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
του Δ. Μύκης και των Ν.Π.Δ.Δ με τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού
212/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

6ο θέμα: Έγκριση
διενέργειας
διαγωνισμού
συντήρησης και
επισκευής
οχημάτων Δήμου
Μύκης

Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Συντήρηση και
επισκευή οχημάτων Δ. Μύκης» με τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού.

213/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
ο

7 θέμα: Έγκριση
πρωτοκόλλου
Οριστικής
Παραλαβής του
έργου: Κατασκευή
τοίχων
αντιστήριξης Δ.Ε.
Θερμών

214/2015

Την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Δ.Ε.
Θερμών» του Δήμου Μύκης, εργολαβίας κ. Αθανασίου Δημήτριου επειδή
περαιώθηκε την 1-11-2013, παραλήφθηκε προσωρινά την 14-11-2013
βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των 15
μηνών που προβλέπονταν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Έργα υποδομής οικ. Εχίνου», με τον
8ο θέμα: Έγκριση
του 1ου ΑΠΕ του
έργου: «Έργα
υποδομής οικ.
Εχίνου»

9ο θέμα: Έγκριση
3ου ΑΠΕ του
υποέργου 1:
«Μονάδα
επεξεργασίας
λυμάτων οικ.
Μύκης» της
πράξης
«Αποχέτευση και
επεξεργασία
λυμάτων οικ.
Μύκης» με κωδικό
ΟΠΣ ΄΄374182΄΄

οποίο η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 30.399,83€.
215/2015

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ου ΑΠΕ του υποέργου 1: «Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικ.
Μύκης» της πράξης «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης» με
κωδικό ΟΠΣ ΄΄374182΄΄ με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου
διαμορφώνεται στο ποσό των 1.196.711,33 €.
216/2015

Αποφασίζει ομόφωνα

10ο θέμα: Έγκριση
δαπανών
προμήθειας
υλικών για την
εκδήλωση της
Εθνικής Επετείου
28ης Οκτωβρίου

217/2015

1. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 147,60€ από τον
ΚΑ 00-6443 με τίτλο δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών (Α-441/2015 ΠΑΥ)
2. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 299,92€ από τον
ΚΑ 00-6443 με τίτλο δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
για την προμήθειας εορταστικών γιρλάντων (Α-442/2015 ΠΑΥ)

11ο θέμα: Έγκριση
τοποθέτησης
πινακίδων
απαγόρευσης
στάσης και
στάθμευσης
οχημάτων στις
τρεις κεντρικές
πλατείες του
οικισμού
Κενταύρου και
ενδιάμεσα των
κεντρικών οδών
αυτών

Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης με θέμα: «Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης
στάσης και στάθμευσης οχημάτων στις τρεις κεντρικές πλατείες του οικισμού
Κενταύρου και ενδιάμεσα των κεντρικών οδών αυτών».
218/2015

Β) Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 5/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει ομόφωνα

12ο θέμα: Έγκριση
του τοπικού
σχεδίου
αποκεντρωμένης
διαχείρισης
αποβλήτων (ΤΣΔ)
ΟΤΑ Νομού
Ξάνθης

1. Εγκρίνει το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΔΣ) ΟΤΑ Νομού Ξάνθης (1η ΕΚΔΟΣΗ),
σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 06/09-10-2015 Απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

219/2015

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Μύκης κ. Καπζά Τζεμήλ, για την
υπογραφή του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης
Αποβλήτων
(ΤΔΣ) ΟΤΑ Νομού Ξάνθης (1η ΕΚΔΟΣΗ), κάθε
εγγράφου που θα σχετίζεται με αυτό καθώς επίσης και την
εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης
για την εφαρμογή και
υλοποίηση αυτού.

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

