ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 25/05/2016

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης όπως αναλυτικά φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Πρόταση
ανατροπής

ο

1 έκτακτο θέμα: Ανατροπή
ανάληψης
υποχρέωσης
αμοιβής Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.

110/2016

Α-250

Χρονολογία
πρότασης
ανατροπής
23/05/2016

Αριθμός
απόφασης
ανάληψης
Α-95

Α.Δ.Α.

7ΓΚΛΩΚΛ-9ΗΥ

Κωδικός
Αριθμός
Πρ/σμού
20-6141.001

Αιτιολογία

Ποσό
ανατροπής

Αποκομιδή
απορριμμάτων
ΣΔΑΝΞ -Εκ
παραδρομής
λάθος
υπολογισμός. Το
ορθό είναι
14.016,65€ ανά
μήνα.

9.894,20€

ο

1
θέμα:
Εισήγηση
για
τροποποίηση προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

111/2016
Βλέπε Πίνακα 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

2 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης της προμήθειας:
«Προμήθεια
έτοιμου
σκυροδέματος».

112/2016

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

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-246

30-6662.002

Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος

4.999,95€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 12.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-7326.003 του προϋπολογισμού του έτους 2016 για την

ο

3 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης και ανάθεση του
έργου «Φωτισμός γηπέδου
Κοτύλης».

113/2016

αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Φωτισμός γηπέδου Κοτύλης» στον εργολήπτη δημοσίων έργων Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Στυλιανίδη Γερβάσιο (διευθ. Δαγκλή 1-3 - ΞΑΝΘΗ) με ΑΦΜ 066669005 ΔΟΥ Ξάνθης, έναντι του ποσού των 12.600,00€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

4 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης και ανάθεση του
έργου:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Κ. Εχίνου».

114/2016

1.
Εγκρίνει αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 12.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7323.011 του προϋπολογισμού του
έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. (ΠΑΥ Α-232/2016)
2.
Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Εχίνου» στην εταιρεία στην εταιρεία Μακρίδης ΑΤΕ με έδρα
Μ. Καραολή και Ελπίδος (κτίριο Δ) Α.Φ.Μ. 800373795, έναντι του ποσού των 12.600,00€.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 12.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.002 του προϋπολογισμού του έτους 2016 για την

ο

5 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης και ανάθεση του
έργου «Φωτισμός πεζογέφυρας
Σμίνθης».

115/2016

αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης» στον εργολήπτη δημοσίων έργων Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Στυλιανίδη Γερβάσιο (διευθ. Δαγκλή 1-3 - ΞΑΝΘΗ) με ΑΦΜ 066669005 ΔΟΥ Ξάνθης, έναντι του ποσού των 12.600,00€.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
5ο θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την υπηρεσία
«Συντήρηση
δεξαμενών
ύδρευσης Δ.Ε. Κοτύλης»

116/2016

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
A-239

ΚΑ
25-6262.011

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Κοτύλης

ΠΟΣΟ
2.500,0€

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

ο

7 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης
συντήρησης
δεξαμενών Δ.Ε. Μύκης.

117/2016
ΠΑΥ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-240

25-6262.010

Συντήρησης δεξαμενών Δ.Ε. Μύκης

5.000,00€

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

ο

8 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης
συντήρησης
δεξαμενών Δ.Ε. Θερμών.

118/2016
ΠΑΥ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-241

25-6262.012

Συντήρησης δεξαμενών Δ.Ε. Θερμών

2.500,00€

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

ο

9 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης
συντήρησης
δεξαμενών Δ.Ε. Σατρών.

119/2016
ΠΑΥ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-242

25-6262.013

Συντήρησης δεξαμενών Δ.Ε. Σατρών

2.500,00€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

10 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης και ανάθεση του
έργου «Τοποθέτηση στηθαίων
ασφαλείας Δ.Ε. Μύκης».

120/2016

1. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 12.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7323.009 του προϋπολογισμού του έτους 2016 για την
αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας Δ.Ε. Μύκης» στον εμπειροτέχνη εργολάβο Δημοσίων έργων
Ιμπράμ Ρεμζή, κάτοικο Φίλιων Ξάνθης και ΑΦΜ 055179742, έναντι του ποσού των 12.600,00€.

ο

11 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης και ανάθεση του
έργου
«Συντήρηση
ποδοσφαιρικού γηπέδου οικ.
Γοργόνας της Δ.Ε. Μύκης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
121/2016
Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, λόγω τροποποίησης προϋπολογισμού της
μελέτης, όπως φαίνεται παρακάτω:

ο

12 θέμα: Ανατροπή - Ανάληψη
δέσμευσης πίστωσης και
ανάθεση του έργου «Ύδρευση
Τ.Ε. Ωραίου».

Πρόταση
ανατροπής

Κωδικός
Αριθμός
Πρ/σμού

Αιτιολογία

Ποσό ανατροπής

Α-248

25-7312.011

Ύδρευση οικισμών ΤΕ Ωραίου
(τροποποίηση μελέτης)

6.200,00€

122/2016

2. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 6.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25.7312.011 του προϋπολογισμού του έτους 2016 για την
αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. (ΠΑΥ: 249/2016)
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμών ΤΕ Ωραίου» στην εταιρεία ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ - ΤΕΝΕΚΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 093675982
ΔΟΥ Ξάνθης, έναντι του ποσού των 6.200,00€.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

13 θέμα: Ανάληψη
πίστωσης για την
διβάθμιας αντλίας
την υδροδότηση
Ιαματικών Πηγών.

δέσμευσης
προμήθεια
νερού για
του οικ.

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2016, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
123/2016
ΠΑΥ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-247

25-7131.004

Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα και αντλίας για την
υδροδότηση του οικ. Ιαματικών Πηγών ΔΕ Θερμών

1.476,00 €

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

Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων
ΚΑ

106011.001
106142.001

τίτλος
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

006492.002

307112.000

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

ποσό

-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

-68.436,20

χρηματοδότηση

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
1311

5122.001

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

706699.000

λευκά είδη και ιματισμός για το
ξενώνα Ιαματικών Λουτρών

1.500,00

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
σεντόνια , μαξιλαροθήκες κλπ
για το 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

ιδίοι πόροι

157326.004

κατασκευή παιδικής χαράς στον
οικισμό Ωραίου

15.000,00

αίτημα του προισταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών

50.000,00

αίτημα του προϊσταμένου
τεχνικών Υπηρεσιών

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
5124003

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
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
κεντρικού υδροθεραπευτηρίου
Τακτική επιχορήγηση

20.679,56
1.774,92

821,69
11.253,96
27,59

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

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

0611
Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).
Καταψηφίζει ο δημ. σύμβουλος κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν καθώς διαφωνεί ως προς τη μείωση εξόδων του ΚΑ 30-7112.000.

