ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17/05/2016

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

1 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για «πρόστιμο τελών
κυκλοφορίας
του
απορριμματοφόρου
ΚΗΗ
5273»

102/2016

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης,
οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ

ΚΑ

A-231

00-6821.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Πρόστιμο τελών κυκλοφορίας του
απορριμματοφόρου ΚΗΗ 5273

ΠΟΣΟ
300,00 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

2 θέμα: Ορισμός υπολόγου για
«πληρωμή ΚΤΕΟ
απορριμματοφόρου ΚΗΗ 5273
Δ. Μύκης»

103/2016

1.
2.

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Αλή Χότζα Γιλμάζ, ποσού 76,00€.
Η απόδοση λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

3 θέμα: Ανατροπή και νέα
ανάληψη δέσμευσης πίστωσης
για
την
προμήθεια
ανταλλακτικών και αναλωσίμων
Η/Υ μηχανών γραφείου και
λοιπού εξοπλισμού.

104/2016

1) Ανατρέπει την υποχρέωση που αναλήφθηκε με την απόφαση 59/2016 οικονομικής επιτροπής λόγω μη εκτέλεσης της συγκεκριμένης
απόφασης (ΠΑΥ:218/2016).
2) Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης,
οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ
A-219

ΚΑ
10-6673.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια κάρτας δικτύου και καλωδίου utp.

ΠΟΣΟ
44,86€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

4 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
ειδών ελαιοχρωματισμού για
τις ανάγκες των κτηρίων
Ιαματικών Πηγών θερμών.

105/2016

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης,
οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ

ΚΑ

A-228

10-6661.004

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις
ανάγκες των κτηρίων Ιαματικών Πηγών θερμών

ΠΟΣΟ
256,57€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

5 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την υπηρεσία
«εργασίες
αποφράξεως
αποχετευτικών αγωγών σε οικ.
του Δ. Μύκης.

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης,
οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
106/2016
ΠΑΥ

ΚΑ

A-229

25-6262.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εργασίες αποφράξεως αποχετευτικών αγωγών σε
οικ. του Δ. Μύκης.

ΠΟΣΟ
1.041,37€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Ανατρέπει το ποσό των 924,00€ (ΠΑΥ 230/2016) ως μέρος της ανάληψης υποχρέωσης η οποία αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ.
46/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΠΑΥ: 160/2016) για την Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 διότι η τελική σύμβαση έκλεισε στα 4.900,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

ο

6
θέμα: Ανατροπές και
αναλήψεις υποχρεώσεων οικ.
έτους 2016.

107/2016

2) Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης,
οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ

ΚΑ

A-210

10-8115.000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια μεταφορά χρημάτων μισθοδοσιών ΤΟΥ
που εκδόθηκε το 2016 αλλά αφορά σε προμήθεια
χρημάτων κατά το 2011.

ο

7
θέμα:
Εισήγηση
για
τροποποίηση προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
108/2016
Βλέπε Πίνακα 1.

ΠΟΣΟ
37,11€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

8 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια κινητήρων,
αντλιών
και
συσκευών
χλωρίωσης Δ.Ε. Μύκης»

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες αναλαμβάνει και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης,
οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
109/2016
ΠΑΥ
A-234
A-235

ΚΑ
25-7131.001
25-7131.002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια κινητήρων αντλιών ΔΕ Μύκης
Προμήθεια χλωριοτήρων ΔΕ Μύκης

ΠΟΣΟ
19.188,00 €
4.878,18 €

Πίνακας 1.
Προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2016 ως εξής:
Ως προς τα έσοδα
ΚΑ

4142.011

τίτλος

ποσό

εισπράξεις από αναδόχους έργων
για εξόφληση προκηρύξεων
εφημερίδων

3.000,00

αιτιολογία
επειδή τα τιμολόγια των εφημερίδων
κόβονται στο όνομα του Δήμου , μας
χρειάζεται ΚΑ εσόδων για την
είσπραξη του ποσού από τους
αναδόχους

τίτλος

ποσό

Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων
ΚΑ
006492.002

106011.001
106142.001

αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού
του Κενάν Οτουζμπήρ του Ζικρί κλπ
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
αμοιβή ορκωτού λογιστή χρήσης
31/12/2015

206141.001

αμοιβή ΣΔΑΝΞ για αποκομιδή
απορριμμάτων

-9.894,20

306011.001
257312.010

Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

-6.870,00

307112.000

ύδρευση οικισμών ΔΚ Μύκης
αγορά οικοπέδων για την κατασκευή
παιδικών χαρών σε οικισμούς Δ
Μύκης

-11.000,00

αιτιολογία
αίτημα νομικού συμβούλου Δήμου.
Δεν θα έχουμε τελεσιδικία το 2016

-20.000,00

Μισθοδοσία Απριλίου - Μαΐου δύο
διοικητικών που δεν προσλήφθηκαν
έκλεισε η σύμβαση σε μικρότερο
ποσό
αίτημα προϊσταμένης Οικον.
Υπηρεσιών . Εκ παραδρομής
υπολογίσθηκε επιπλέον ποσό
Μισθοδοσία Ιανουαρίου - Μαΐου
ενός τοπογράφου που δεν
προσλήφθηκε
αίτημα του προϊσταμένου τεχνικών
Υπηρεσιών

-15.000,00

αίτημα του προϊσταμένου τεχνικών
Υπηρεσιών

-4.748,00
-924,00

χρηματοδότηση

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
1311

5122.001

-68.436,20
Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 71.436,20 € :

Αύξηση εξόδων
ΚΑ

τίτλος

ποσό

006492.001

αγωγή αποζημίωσης της Χιτζιριέ
Γιουσούφ του Ιμπράμ

6.516,34

006492.008

δικαστική δαπάνη και τόκοι για την
αγωγή του Κούλα Χασάν .

1.970,00

006495.004
006737.004
256279.000
306262.011
306262.012

παράβολα για υποβολή ενστάσεων
σύναψη προγραμματικής σύμβασης
με τον Δ Αβδήρων για διοικητική και
τεχνική υποστήριξη
εξαγωγή αντλιών ύδρευσης για
εντοπισμό προβλημάτων

80,00

5.000,00
499,38

συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Θερμών

6.409,15

συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Σατρών

6.000,00

30-6462.

Δημοσίευση προκηρύξεων

3.000,00

70-6634.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού

1.000,00

αιτιολογία
αγωγή αποζημίωσης της Χιτζιριέ
Γιουσούφ του Ιμπράμ βάσει της
απόφασης 347/2015
Μονομελούς Εφετείου Θράκης
δικαστική δαπάνη και τόκοι για
την αγωγή του Κούλα Χασάν
κατά του Δήμου Μύκης
παράβολο για υποβολή
αντιρρήσεων κατά πράξης
χαρακτηρισμού του
Δασαρχείου
αίτημα του προισταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών
έγινε κατεπείγουσα ανάθεση με
την υπ αρ. 86/2016
αίτημα του προισταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών
αίτημα του προισταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών
επειδή τα τιμολόγια των
εφημερίδων κόβονται στο
όνομα του Δήμου , μας
χρειάζεται ΚΑ εξόδων για την
έκδοση ΧΕΠ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού για τον ξενώνα
Ιαματικών Λουτρών

χρηματοδότηση

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
1214.000 & 409,15
από 5122.007
1214.000

ιδίοι πόροι

706699.000
157326.004

λευκά είδη και ιματισμός για το
ξενώνα Ιαματικών Λουτρών
κατασκευή παιδικής χαράς στον
οικισμό Ωραίου

15.000,00

σεντόνια , μαξιλαροθήκες κλπ
για το ξενώνα Ιαματικών
Λουτρών
αίτημα του προισταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών

50.000,00

αίτημα του προϊσταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών

1.500,00

707135.001

εκπόνηση μελετών για την
κατασκευή του έργου βελτίωση αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης
οικισμών Δήμου Μύκης
προμήθεια σιτών για πόρτες παράθυρα του υδροθεραπευτηρίου
Ιαμ. Λουτρών

00-8114.

Φόροι - Τέλη

188,04

008261.001

επιστροφές χρημάτων

184,47

257412.009

1.500,00

98.847,38
Διαμόρφωση αποθεματικού :
η
Αρχικό αποθεματικό
61.968,90 (με την 5 εισήγηση για τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
- 27.411,18 (98.847,38 - 71.436,20) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
34.557,72
ΚΑ εσόδων :

5121001

5123.001
5124001

υπόλοιπο δανείου από την
τράπεζα Πειραιώς για οφειλές
ΠΟΕ
χρημ υπόλοιπο Σατα σχολείων
2015 1.013,00 € και 2014
1.396,27 €
ΕΣΠΑ για τεχνική υποστήριξη

20.679,56
1.774,92

821,69

αίτημα του προισταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών
Φόρος εισοδήματος 2010 &
τέλος μηχανήματος πρ. Κοιν.
Θερμών
επιστροφή ποσού σε δικαιούχο
ΧΕΠ (Αδέμ Χατιτζέ) λόγω
λανθασμένου υπολογισμού
κρατήσεων

ιδίοι πόροι
5122001
20.000 € από
1311,916,50 € από
5122.001 , 925,62€
από 5119.002
28.157,88 από
ιδίους πόρους

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

4219

5124003

ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
κεντρικού υδροθεραπευτηρίου

11.253,96
27,59

0611

Τακτική επιχορήγηση

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).

