ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 10/12/2014
θέμα
1ο έκτακτο θέμα:
«Έγκριση
χορήγησης
δικαιωμάτων
διέλευσης δικτύου
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών»

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
Αποφασίζει ομόφωνα

243/2014

Εγκρίνει τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός των χώρων
αρμοδιότητας του Δήμου Μύκης.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

2ο έκτακτο θέμα:
«Σύσταση
τριμελούς
επιτροπής για την
παράδοση –
παραλαβή του
κτιρίου που είχε
μισθωθεί για την
στέγαση του
κοινωνικού
παντοπωλείου
στον Εχίνο».

2ο έκτακτο θέμα:
«Έγκριση άδειας
από τις
συνεδριάσεις του
Δ.Σ. Μύκης του
Δημοτικού
Συμβούλου Χόμκο
Ερκάν».
1ο θέμα:
«Καταστάσεις
δικαιώματος
βοσκής για το έτος
2014»

244/2014

Συστήνει τριμελή επιτροπή για την παράδοση –
παραλαβή του κτιρίου που είχε μισθωθεί για την
στέγαση του κοινωνικού παντοπωλείου στον Εχίνο
αποτελούμενη από τους:
α) Δημοτικούς συμβούλους κ. Ιμπραήμκο Ιμπραήμ με
αναπληρωτή τον κ. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
β) Δημοτικούς συμβούλους κ. Καβάς Κενάν με
αναπληρωτή την κα. Εφέντη Εμπιέ και
γ) Πολ. Μηχανικούς κα. Πλουμιστού Δήμητρα με
αναπληρωτή την κα. Κούτσικου Ιωάννα.
Καταψήφισε ο δημ. σύμβουλος κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν
καθώς δεν αναγνωρίζει τον έκτακτο χαρακτήρα του
θέματος επειδή δεν θεωρήθηκε έκτακτη η πρόταση του
για συζήτηση του θέματος «Προφίλ παιδιών της
Α΄βάθμιας εκπαίδευσης με λεπτομερή προσωπικά
στοιχεία».
Για τους ανωτέρω λόγους καταψήφισε και ο κ. Γιουρούκ
Σαλή.
Αποφασίζει Ομόφωνα

245/2014

Εγκρίνει την άδεια του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χόμκο
Ερκάν να απέχει από τα καθήκοντα του Δημοτικού
Συμβούλου για συνολικό διάστημα 3 μηνών, αρχομένης
από την επομένη της παρούσης.

Αποφασίζει
246/2014

1.Ομόφωνα να προχωρήσει στην κατανομή

των

βοσκήσιμων εκτάσεων για το έτος 2014 , καθώς με τον

τρόπο αυτό εξασφαλίζονται καλύτερες πληρωμές για
τους δημότες και μόνιμους κατοίκους κτηνοτρόφους
του Δήμου Μύκης , σε σχέση με την προτεινόμενη
τεχνική λύση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
2.Διαπιστώνει ότι με βάση τα δεδομένα σχετικά με τις
διαθέσιμες επιλέξιμες εκτάσεις και τις ανάγκες τω
κτηνοτρόφων δηλαδή:
Σύνολο

εκτατικών 4071,95Ha

δικαιωμάτων κτηνοτρόφων
Σύνολο

εκτάσεων

φυτικού 239,61 Ha

κεφαλαίου
Εκτατικά

δικαιώματα

που 3848,20 Ha

πρέπει να καλυφθούν
Διαθέσιμες

επιλέξιμες 7867,31 Ha

εκτάσεις
Σύνολο δηλωμένων ζωικών 10373,90 Ha
μονάδων
Δεν

είναι

εφικτό

να

εισπραχτεί

το

συνολικά

δικαιούμενο ανά παραγωγό ποσό ενίσχυσης καθώς το
σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων δεν επαρκούν για το
σκοπό αυτό.

3.Θεσπίζει κανόνες που θα διασφαλίζουν την ισότιμη
αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων κτηνοτρόφων.
Αφετηρία για την οποιαδήποτε κατανομή αποτελεί η
αντιστοιχία 1ΖΜ = 10 στρέμματα = 1Ηα.
Προϋπόθεση για την κατανομή έκτασης είναι η ύπαρξη
και η δήλωση στο ΟΣΔΕ του αντίστοιχου ζωικού
κεφαλαίου.
Η έκταση που αποδίδεται σε κάθε κτηνοτρόφο είναι
ανάλογη των ζώων που δηλώνει. Για τον υπολογισμό
της χρησιμοποιούνται οι παρακάτω αντιστοιχίες.
Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των
επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων

Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) είναι η εξής:
− Θηλυκά αιγοπρόβατα που έχουν γεννήσει ή έχουν
συμπληρώσει ένα έτος ζωής:0,15 Μ.Μ.Ζ./ζώο
− Κριοί−τράγοι άνω του έτους: 0,15 Μ.Μ.Ζ./ζώο
− Βοοειδή ηλικίας 6−24 μηνών: 0,60 Μ.Μ.Ζ./ζώο
− Βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών: 1,00 Μ.Μ.Ζ./ζώο
− Ίπποι ηλικίας άνω των 6 μηνών: 1,00 Μ.Μ.Ζ./ζώο
Για

τον

υπολογισμό

της

πυκνότητας

βόσκησης,

συμπληρωματικά με τον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνονται
υπόψη και τα παρακάτω ζώα:
− Βοοειδή ηλικίας 2−6 μηνών: 0,20 Μ.Μ.Ζ./ζώο
− Χοιρομητέρες: 0,40 Μ.Μ.Ζ./ζώο
− Παχυνόμενα χοιρίδια βάρους περίπου άνω των 40
κιλών:0,27 Μ.Μ.Ζ./ζώο
Παραγωγοί που δηλώνουν λιγότερες ζωικές μονάδες
από τα εκτατικά δικαιώματα που κατέχουν, θα
απολέσουν μέρος

της ενιαίας ενίσχυσης. Στους

παραγωγούς αυτούς , με δεδομένη την απώλεια μέρους
της ενιαίας ενίσχυσης , δεν θα εφαρμοστεί περαιτέρω
μείωση.
Παραγωγοί οι οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με
δυναμικότητα παραπάνω από 50ΖΜ και ταυτόχρονα τα
δικαιώματα της Ενιαίας ενίσχυσης είναι λιγότερα από
τα 50Ηα δεν έχουν καμία απώλεια στις αναμενόμενες
ενισχύσεις αν τους αποδοθεί έκταση ίση με 50Ηα.
Η εξισωτική αποζημίωση αποδίδεται σε παραγωγούς
μέχρι 67 ετών. Παραγωγοί πάνω από τα 67 έτη στους
όποιους αποδίδεται έκταση μέχρι το ύψος των
δικαιωμάτων,

δεν

έχουν

καμιά

απώλεια

στις

δικαιούμενες ενισχύσεις.
Για τους παραγωγούς αυτούς , αλλά και όλους τους
υπόλοιπους που για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούνται
εξισωτική αποζημίωση θα χρησιμοποιηθεί η ένδειξη
υποβολής εξισωτικής που περιλαμβάνεται στα στοιχεία

που χορηγήθηκαν από τους φορείς υποβολής των
αιτήσεων ΟΣΔΕ 2014.
Για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εκτάσεων
, για τον υπολογισμό των αναγκών του κάθε παραγωγού
λαμβάνονται υπόψη και η καλλιεργήσιμη γεωργική γη
που δηλώνεται.
Με τις εκτάσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω
περιπτώσεις καλύπτεται μέρος της διαφοράς μεταξύ
των διαθέσιμων επιλέξιμων εκτάσεων και των αναγκών
σε εκτάσεις με βάση το ζωικό κεφάλαιο που δηλώνεται
από τους κτηνοτρόφους της περιοχή μας.
Το υπόλοιπο της διαφοράς καλύπτεται

με την

εφαρμογή μείωσης ενιαίου ποσοστού σε όλους τους
παραγωγούς με μέριμνα ώστε να προστατεύεται η
δικαιούμενη ενιαία ενίσχυση και η ένταξη σε άλλα
προγράμματα

(

βιολογική

κτηνοτροφία

,

βραχυκερατικές φυλές) , με την επιφύλαξη πάντα ότι
υπάρχει και έχει δηλωθεί το απαιτούμενο ζωικό
κεφάλαιο.
4.Επιβάλλει

κατά

πλειοψηφία

δικαίωμα

βοσκής

μειωμένο κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο του
έτους 2013 ως εξής :
I.

Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει δωρεάν
τέσσερα (4) μεγάλα ζώα και δέκα (10) μικρά.

II.

Επίσης κάθε δημότης δικαιούται να διατηρεί
για τη φύλαξη ανά εκατόν πενήντα (150)
μικρών ζώων του ένα ετεροδημότη ποιμένα,
που δικαιούται με τη σειρά του να βόσκει
σαράντα μικρά και πέντε μεγάλα ζώα που
ανήκουν σε αυτόν με ετήσια καταβολή
δικαιώματος βοσκής, που ανέρχεται στο
διπλάσιο εκείνου που ορίστηκε για τους
δημότες.

III.

Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών

και για τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών
δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής
IV.

Τη μικρή κτηνοτροφία, για τα μικρά ζώα μέχρι
εκατόν πενήντα (150) και για τα μεγάλα ζώα
μέχρι δέκα πέντε (15).

V.

Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής των ζώων για κάθε
δημότη σε 0,31 € κατά κεφαλή καθενός μικρού
ζώου πέραν των δέκα (10) ζώων και σε 0,48 €
κατά κεφαλή κάθε μεγάλου ζώου πέραν των
τεσσάρων (4) ζώων για την μικρή κτηνοτροφία
(μέχρι 150 κεφαλών μικρών ζώων και 15
μεγάλων ζώων).

VI.

Το

δικαίωμα

βοσκής

για

τη

μεγάλη

κτηνοτροφία, καθορίζεται στα 0,63€ και 0,95€
για τα μικρά και μεγάλα ζώα αντίστοιχα.
VII.

Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο
άσχετα με τη χρονική διάρκεια της χρήσης της
βοσκής, επιβάλλεται δε και σε περιπτώσεις
ύπαρξης βελτιωμένου βοσκοτόπου. Κύριοι ή
με οποιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκησίμων
τόπων

συνολικά

πεντακοσίων

(500)

δικαιούνται

χρήσης

μεγαλυτέρων

των

στρεμμάτων

δεν

των

δημοτικών

βοσκήσιμων τόπων.
VIII.

Όσοι καθίστανται δημότες ύστερα από αίτηση
ή με άλλο τρόπο, αποκτούν δικαίωμα χρήσης
των βοσκήσιμων τόπων, όταν συμπληρωθεί
από την εγγραφή τους τριετής πραγματική και
συνεχής εγκατάσταση στο δήμο. Κατά τη
διάρκεια της τριετίας αυτής έχουν δικαίωμα
χρήσης των βοσκήσιμων τόπων, με την
προϋπόθεση ότι καταβάλλουν το δικαίωμα
που καθορίζεται κάθε φορά για τους δημότες
προσαυξημένο κατά 20%.

5.Καταρτίζει κατάσταση δικαιώματος βοσκής για το έτος
2014
Ως προς τη παράγραφο 4 του αποφασιστικού μέρους
καταψήφισαν οι κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν, Χασάν Σαλή
Ρετζέπ, Μούτε Μαμούτ και Γιουρούκ Σαλή καθώς
διαφωνούν με τα οριζόμενα τέλη βοσκής
αντιπροτείνοντας τη μείωση των αντίστοιχων τελών στα
κατώτερα επιτρεπτά όρια.
2ο θέμα:
«Εισήγηση Ορισμός
εκπροσώπου με
τον αναπληρωτή
του για την
συγκρότηση της
τριμελούς
γνωμοδοτικής
επιτροπής για τον
προσδιορισμό της
εν ζωή αξίας
ζώων.»

3ο θέμα:
«Τροποποίηση
προϋπολογισμού
οικ. έτους 2014».
(16η αναμόρφωση)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

247/2014

Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Μύκης της τριμελούς
γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν
ζωή αξίας ζώων τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χαφούζ
Αχμέτ Χαιρεδίν και αναπληρωτή του, τον κ. Εμβέρ
Κιουρτ.
Καταψηφίζει ο κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν καθώς δεν
δέχεται τον ορισμό στην εν λόγω επιτροπή του δημ.
συμβούλου κ. Κιουρτ Εμβέρ λόγω απουσίας του.

248/2014

Αποφασίζει ομόφωνα
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό
17.085,41 ( 15.343,45
ειδικευμένα και 1.741,96 από ιδίους πόρους , 15η
τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+
0,00 (
25.452,44 -25.452,44 ) με την παραπάνω εισήγηση
μου
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:
«Συγκρότηση
Επιτροπής
Προσωρινής και
Οριστικής
Παραλαβής του
έργου: «Επισκευή
– συντήρηση
σχολικών κτιρίων
Δ. Μύκης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου :
«Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Μύκης» η
249/2014

οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Κιοσεΐδη
Εμμανουήλ
ως
πρόεδρο,
Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ του
Δήμου Αβδήρων με αναπληρωτή την Παρδάλη
Ευμορφία Πολ. Μηχανικό υπάλληλο Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
2. Κούτσικου Ιωάννα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ,
υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Μύκης με
αναπληρωτή
τον
Χιλιώτη
Χαράλαμπο,
Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ 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: «Επισκευή – συντήρηση
σχολικών κτιρίων Δ. Μύκης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου :
«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού
αποχετευτικού αγωγού λυμάτων οικ. Μύκης» η οποία
αποτελείται από τα εξής μέλη:
5ο θέμα:
«Συγκρότηση
Επιτροπής
Προσωρινής και
Οριστικής
Παραλαβής του
έργου:
«Κατασκευή
αποχετευτικού
δικτύου και
κεντρικού
αποχετευτικού
αγωγού λυμάτων
οικ. Μύκης»

250/2014

1. Μαρία
Χατζηγιαννάκου
ως
πρόεδρο,
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο ΤΥ
του Δήμου Τοπείρου με αναπληρώτρια την
Αικατερίνη Μπέη Πολ. Μηχανικό υπάλληλο
Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.
2. Εμμανουήλ Κιοσεΐδη Μηχανολόγο Μηχανικό
ΠΕ, υπάλληλο ΤΤΥ του Δήμου Αβδήρων με
αναπληρωτή τον Αναστάσιο Κυριακίδη,
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, 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 αποχετευτικού
δικτύου

και

κεντρικού

αποχετευτικού

αγωγού

λυμάτων οικ. Μύκης».

6ο θέμα:
«Οικονομική
ενίσχυση του
Αθλητικού ομίλου
Σμίνθης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
251/2014

1. Εγκρίνει την επιχορήγηση 3.000,00 ευρώ προς τον
σύλλογο «Α.Ο. Σμίνθης» για να τα χρησιμοποιήσει με
σκοπό τη
διοργάνωση παιδικού τουρνουά

ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην
αίτησή του.
2. Αναλαμβάνει και διαθέτη πίστωση ποσού 3.000,00
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6734 (επιχορηγήσεις σε
αθλητικούς συλλόγους και σωματεία με υπάρχουσα
πίστωση)

των

εξόδων

του

προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2014, για να δοθεί στον παραπάνω
σύλλογο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει ως τους κάτωθι για τη σύσταση του
Συντονιστικού
Τοπικού
Οργάνου
Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Μύκης αποτελούμενο από
τους κάτωθι:

7ο θέμα: «Ορισμός
δύο (2) δημοτικών
Συμβούλων στη
Συγκρότηση
Συντονιστικού
Τοπικού
Οργάνου
Πολιτικής
Προστασίας»

1) Δήμαρχο
Πρόεδρο.

252/2014

Μύκης,

κ.

Καπζά

Τζεμήλ,

ως

2) Δημοτικό σύμβουλο
κ. Μουσταφά Ογλού
Μεχμέτ με αναπληρωτή τον κ. Σαλή Ογλού Χασάν
3) Δημοτικό σύμβουλο
κ. Χασάν Σαλή Ρετζέπ
προερχόμενο από τη μειοψηφία, με αναπληρωτή
τον κ. Γιουρούκ Σαλή.

Ο Πρόεδρος

ΠΕΤΣΤΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ

