ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11/05/2015
θέμα

α/α Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα
1ο:
Ανάληψη
δέσμευσης πίστωσης και
ορισμός υπολόγου για
122/2015
επέκταση δικτύων ΦΟΠ
οικισμού Δήμου Μύκης.

1.Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη, αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση 10.837,29€ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.003 του
προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την Α-280 ΠΑΥ, για την επέκταση δικτύων
ΦΟΠ οικισμού Δήμου Μύκης.
2.Εγκρίνει την δαπάνη τραπεζικής προμήθειας για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης ποσού 0,80€ σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 09/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής.
3.Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μιχαλισλή Αναστάσιου, ποσού
10.837,29€ και ποσού 0,80€ αντίστοιχα όπως ανωτέρω.
4.Η απόδοση λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Θέμα
2ο:
Ορισμός
υπολόγου για έκδοση
ΧΕΠ προπληρωμής για 123/2015
επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.Εγκρίνει την δαπάνη τραπεζικής προμήθειας για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης ποσού 0,80€ σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 09/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής.
2.Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μιχαλισλή Αναστάσιου, ποσού
31.835,12€ και ποσού 0,80€ αντίστοιχα όπως ανωτέρω.
3.Η απόδοση λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών.

Θέμα 3ο: Καθορισμός
των όρων δημοπράτησης
των
έργου:
«Διαμόρφωση
124/2015
εκπαιδευτικού πάρκου
στην
είσοδο
του
οικισμού Μύκης»

Θέμα 4ο: Καθορισμός
των όρων δημοπράτησης
των
έργου:
«Έργα
ανάπλασης
οικ. 125/2015
ιαματικών πηγών του
Δήμου Μύκης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του οικισμού Μύκης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του έργου: «Έργα ανάπλασης οικ. ιαματικών πηγών του Δήμου Μύκης».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την ανάληψη και δεσμεύει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους
2015, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.

Θέμα
5ο:
Ανάληψη
υποχρεώσεων οικ. έτους
126/2015
2015.

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-278

10-7134.001

Α-283

10-6611

Α-284

00-6495.003

Α-285

00-6073

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες του
ταμείου
Προμήθεια βοηθητικού βιβλίου το Δημόσιο
λογιστικό και Προϋπολογισμοί
ΕΕΤΑ οικονομικού έτους 2013 αρ. παροχής
ακινήτου 823013687-01
Δαπάνη για on line σεμινάριο της Forum
training & consulting που θα παρακολουθήσει ο
ταμίας του Δήμου με θέμα την ταμειακή
διαχείριση και ταμειακό προγραμματισμό

Α-289

10-6461

Δημοσίευση ισολογισμού χρήση 31/12/2012

ΠΟΣΟ
390,00
69,00
1.006,40

190,00
499,38

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Με βάση αίτημα των προϊσταμένων των Τμημάτων των Υπηρεσιών Δ Μύκης προτείνονται τα κάτωθι :
. Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων

Θέμα 6ο: Εισήγηση για
τροποποίηση
προϋπολογισμού
οικ.
127/2015
έτους
2015.
(9η
αναμόρφωση)

ΚΑ

τίτλος

ποσό

306011.001

Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

αιτιολογία
μισθοδοσία ενός τοπογράφου για
Μάιο που προϋπολογίστηκε ως
δαπάνη αλλά δεν έχει γίνει ακόμα
-1.374,00 πρόσληψη

πηγή
χρηματοδότησ
ης

ιδ. Πόροι

-1.374,00

Αύξηση εξόδων

ΚΑ
00-6221

τίτλος
Ταχυδρομικά τέλη

ποσό

αιτιολογία

Παίτημα του εισπράκτορα για
1.000,00 προμήθεια γραμματοσήμων
1.000,00

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
39.288,68 (με την 8η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
+ 374,00 ( με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό

39.662,68 το οποίο αναλύεται ως εξής

πηγή
χρηματοδότησ
ης
ιδ. Πόροι

5121001

υπόλοιπο δανείου από την τράπεζα Πειραιώς για οφειλές
ΠΟΕ

5121007

υπόλοιπο δράσης πυροπροστασίας για κάλυψη
υποχρεώσεων ΠΟΕ

5122. 001

χρημ υπόλοιπο Σατα 2014 για επενδύσεις του 2015
Ιδίοι πόροι

20.679,56
409,15
17.611,38
962,59

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.278.484 ευρώ ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Θέμα
7ο:
Ανάληψη
δέσμευσης πίστωσης και
ανάθεσης του έργου:
«Κατασκευή
δικτύου 128/2015
αποχέτευσης ομβρίων σε
οικ. Δ.Ε. Θερμών».

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει πίστωση 8.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-7312.025 του προϋπολογισμού του
έτους 2015 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου (ΠΑΥ 286/2015).
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικ. Δ.Ε. Θερμών», στον διπλ. Πολιτικό
Μηχανικό Εργολήπτη Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.) Τσαβούσογλου Μεχμέτ του Χουσεΐν (με έδρα Κων/νου Παλαιολόγου 3
Κομοτηνή, και ΑΦΜ: 113835185 ΔΟΥ Κομοτηνής), σύμφωνα με τη 22/2015 τεχνική μελέτη της τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Μύκης, έναντι του ποσού των 8.600,00€.

Θέμα
8ο:
Ανάληψη
δέσμευσης πίστωσης της
εργασίας:
«Εργασίες
επισκευής περίφραξης
γηπέδου
5x5
των 129/2015
αθλητικών
εγκαταστάσεων
οικ.
Εχίνου».

Θέμα 9ο: Ανάθεση σε
δικηγόρο για κατάθεση
και παράσταση κατά τη
συζήτηση, ενώπιον του
Εισαγγελέα
Εφετών
Θράκης, έφεσης του
Δήμου Μύκης κατά της
υπ' αριθμ. 1/6-4-2015 130/2015
απόφασης
του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ξάνθης και κατά του
Πιγκάλ
Τζεμαλή,
κατοίκου
οικισμού
Κενταύρου Ξάνθης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους
2015, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ

ΚΑ

Α-287

15-6262.002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εργασίες επισκευής περίφραξης γηπέδου 5x5 των
αθλητικών εγκαταστάσεων οικ. Εχίνου

ΠΟΣΟ
3.690,00€

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αναλαμβάνει και διαθέτει ποσό 1.000,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 (290/2015 Π.Α.Υ.) με τίτλο: «Ανάθεση σε
δικηγόρο για κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση, ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, έφεσης του
Δήμου Μύκης κατά της υπ' αριθμ. 1/6-4-2015 απόφασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης και κατά του Πιγκάλ
Τζεμαλή, κατοίκου οικισμού Κενταύρου Ξάνθης».
2. Αναθέτει στο δικηγόρο κ. Μπάρκα Ιωάννη (διευθ.: Μ. Βόγδου 18α, Ξάνθη, ΑΦΜ: 122533156), έναντι αμοιβής
1.000,00€, την εκπροσώπηση του Δήμου για κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση, ενώπιον του Εισαγγελέα
Εφετών Θράκης, έφεσης του Δήμου Μύκης κατά της υπ' αριθμ. 1/6-4-2015 απόφασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ξάνθης και κατά του Πιγκάλ Τζεμαλή, κατοίκου οικισμού Κενταύρου Ξάνθης.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της έγγραφής συμφωνίας.

Θέμα 10ο: Ανάθεση σε
δικηγόρο για κατάθεση,
ενώπιον
του
Ειρηνοδικείου Ξάνθης,
αγωγής του Δήμου
Μύκης κατά του Πιγκάλ
131/2015
Τζεμαλή,
κατοίκου
οικισμού
Κενταύρου
Ξάνθης για την υπόθεση
καταπάτησης δημοτικού
δρόμου.

Θέμα 11ο: Ανάθεση σε
δικηγόρο για παράσταση
κατά
τη
συζήτηση,
ενώπιον
του
Πενταμελούς Εφετείου
Θράκης, της αγωγής
αδικαιολογήτου
132/2015
πλουτισμού του Αυγέρου
Δημητρίου κατά του
Δήμου Μύκης που θα
συζητηθεί στην δικάσιμο
της 22ας Μαΐου 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αναλαμβάνει και διαθέτει ποσό 300,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 (292/2015 Π.Α.Υ.) με τίτλο: «Ανάθεση σε δικηγόρο
για κατάθεση, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, αγωγής του Δήμου Μύκης κατά του Πιγκάλ Τζεμαλή, κατοίκου
οικισμού Κενταύρου Ξάνθης για την υπόθεση καταπάτησης δημοτικού δρόμου.».
2. Αναθέτει στο δικηγόρο κ. Μπάρκα Ιωάννη (διευθ.: Μ. Βόγδου 18α, Ξάνθη, ΑΦΜ: 122533156), έναντι αμοιβής 300,00€,
την εκπροσώπηση του Δήμου για κατάθεση, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, αγωγής του Δήμου Μύκης κατά του
Πιγκάλ Τζεμαλή, κατοίκου οικισμού Κενταύρου Ξάνθης για την υπόθεση καταπάτησης δημοτικού δρόμου.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της έγγραφής συμφωνίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αναλαμβάνει και διαθέτει ποσό 800,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 (293/2015 Π.Α.Υ.) με τίτλο: «Ανάθεση σε δικηγόρο
για παράσταση κατά τη συζήτηση, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, της αγωγής αδικαιολογήτου
πλουτισμού του Αυγέρου Δημητρίου κατά του Δήμου Μύκης που θα συζητηθεί στην δικάσιμο της 22ας Μαΐου 2015».
2. Αναθέτει στο δικηγόρο κ. Καρά Αχμέτ (διευθ.: Μ. Βενιζέλου 102, Ξάνθη, ΑΦΜ: 133503317), έναντι αμοιβής 800,00€,
την εκπροσώπηση του Δήμου για παράσταση κατά τη συζήτηση, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, της
αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισμού του Αυγέρου Δημητρίου κατά του Δήμου Μύκης που θα συζητηθεί στην δικάσιμο
της 22ας Μαΐου 2015.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της έγγραφής συμφωνίας.

Θέμα 12: Ανάθεση σε
δικηγόρο για παράσταση
κατά
τη
συζήτηση,
ενώπιον
του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης,
της αγωγής χρέους των
Μέκερα
Λουτφή, 133/2015
Κεχαγιά Χουσεϊν και
Σαϊτογλου Φατίχ κατά
του Δήμου Μύκης που
θα
συζητηθεί
στην
δικάσιμο της 3ης Ιουνίου
2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αναβολή της λήψης απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση κατά τη συζήτηση, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, της αγωγής χρέους των Μέκερα Λουτφή, Κεχαγιά Χουσεϊν και Σαϊτογλου Φατίχ κατά
του Δήμου Μύκης που θα συζητηθεί στην δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015 καθώς το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο του Κ.Α.
εξόδων 00-6111 δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Θέμα
13:
Ανάληψη
δέσμευσης πίστωσης για
την προμήθεια ειδών
134/2015
υγιεινής
και
καθαριότητας.

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους
2015, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ
Α-288

ΚΑ
10-6635

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας

ΠΟΣΟ
1.465,71€

Ο Δήμαρχος

Καπζά Τζεμήλ

