ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 25/05/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα 1ο (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ) «Περί
μεταφοράς μαθητών στο
Δημοτικό σχολείο Μύκης
135/2015
ύστερα από εγκατάστασή
τους στον οικισμό Πανερίου»

1. Κρίνει κατεπείγουσα την μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού σχολείο Μύκης από τον νέο τόπο εγκατάστασής
τους στον οικισμό Πανέρια στην Μύκη για την παρακολούθηση των χολικών μαθημάτων τους.
2. Αναθέτει την εκτέλεσή της μεταφοράς στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Ξάνθης Α.Ε. με ΑΦΜ 096147080 και έναντι
αμοιβής 1.408,14 Ευρώ.
3. Ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού στην αμέσως
επόμενη συνεδρίασή δημιουργώντας νέο Κ.Α. για την εκτέλεση της μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού
σχολείου Μύκης που εγκαταστάθηκαν στον οικισμό Πανέρια με ποσό 1.408,14 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την Τεχνική περιγραφή για την προμήθεια και τοποθέτηση
γεώτρηση Γλαύκης.

Θέμα 2ο
(2ο ΕΚΤΑΚΤΟ)
«Προμήθεια & εγκατάσταση
αντλητικού
συγκροτήματος
136/2015
υδρευτικής γεώτρησης οικ.
Γλαύκης»

υποβρύχιου κινητήρα για την υδρευτική

2.Κρίνει κατεπείγουσα την προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου κινητήρα για την υδρευτική γεώτρηση Γλαύκης ώστε να
μην μείνουν οι κάτοικοι του οικισμού χωρίς νερό.
3. Αναλαμβάνει και διαθέτει ποσό 6.499,32 ευρώ εις βάρος του Κ.Α. 25-7131.001 με τίτλο προμήθεια κινητήρων,
αντλιών, πινάκων κλπ είδη αντλιοστασίων, ώστε να καταστεί δυνατή η προμήθεια του αντλητικού συγκροτήματος
4.Αναθέτει στην Ν. Τσολάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα τον Νέο Ζυγό και Α.Φ.Μ. 999800648 την προμήθεια:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
1.
Ηλεκτροκινητήρας 25HP 18.5
ΤΕΜ
1
2350,00
2.350,00
KW
2

Αντλία 20 m3 στα 250μ

ΤΕΜ

1

2934,00
ΣΥΝΟΛΟ

2.934,00
5.284,00

ΦΠΑ 23%

1.215,32

Σύνολο

6.499,32

Με την υποχρέωση να προβεί και στην αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος χωρίς πρόσθετη αμοιβή .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα 3ο
(3ο ΕΚΤΑΚΤΟ)
«Προμήθεια & εγκατάσταση

ηλιακού
συστήματος
δοσομετρικής αντλίας για 137/2015
την
δεξαμενή
Πανερίων»

1.Εγκρίνει την Τεχνική περιγραφή για την προμήθεια ηλιακού συστήματος δοσομετρικής αντλίας για την δεξαμενή
ύδρευσης Πανερίων.
2.Κρίνει κατεπείγουσα την προμήθεια ηλιακού συστήματος δοσομετρικής αντλίας για την δεξαμενή ύδρευσης Πανερίων
για να μην διακοπή η χλωρίωση του νερού των κατοίκων του οικισμού με ενδεχόμενο να προκύψουν προβλήματα υγείας.
3. Αναλαμβάνει και διαθέτει ποσό 899,99 ευρώ εις βάρος του Κ.Α. 25-7131.002 με τίτλο προμήθεια χλωριοτήρων, ώστε
να καταστεί δυνατή η προμήθεια ηλιακού συστήματος δοσομετρικής αντλίας για την δεξαμενή ύδρευσης Πανερίων
4.Αναθέτει στην Ν. Τσολάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα τον Νέο Ζυγό και Α.Φ.Μ. 999800648 την προμήθεια:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
1.
Ηλιακό πάνερλ 140W
ΤΕΜ
1
300,00
300,00

ύδρευσης
2
3
4

Δοσομετρική αντλία 12Volt
Ρυθμιστής φόρτισης 12 Volt
Συσσωρευτής 90Ah

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

1
1
1

270,00
270,00
40,00
40,00
121,70
121,70
ΣΥΝΟΛΟ
731,70
ΦΠΑ 23%
168,29
Σύνολο
899,99
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί και στην αντικατάσταση της δοσομετρικής αντλίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει, την ανατροπή των κάτωθι αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης έτους 2015:
Πρόταση
ανατροπής
Θέμα 4ο
(1ο ΤΑΚΤΙΚΟ)
Ανατροπές
αναλήψεων
138/2015
υποχρεώσεων.

Α-291

Α-329

Κ.Α.

Αιτιολογία

Ποσό
ανατροπής

306117.001

Δεν θα απαιτηθεί πρόσληψη δασολόγου για την
επίβλεψη του έργου «Κατασκευή χώρου αναψυχής
(Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Κενταύρου»
διότι θα ορισθεί δασολόγος από την ΠΑΜΘ.5.500,00€ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-282

5.500,00€

10-6643

Λόγω λήξης σύμβασης «Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό»– ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥΠΑΥ Α-138 με ΑΔΑ 7ΖΔ9ΩΚΛ-Ε38

1.560,00€

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Θέμα 5ο
(2ο ΤΑΚΤΙΚΟ)
Ανάληψη
δέσμευσης
139/2015
πίστωσης για την απεντόμωση
σχολικών κτιρίων Δ. Μύκης

Θέμα 6ο: Απαλλαγή υπολόγου
ΧΕΠ προπληρωμής για την
εκτέλεση εργασιών αυξήσεως
ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος
140/2015
στο Κεντρικό
Υδροθεραπευτήριο Θερμών.

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-294

ΚΑ
15-6279.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Απεντόμωση σχολικών κτιρίων Δ. Μύκης

ΠΟΣΟ
3.173,40€

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ αριθ. 264/Α/2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ύψους 5.251,74€, στο
όνομα του υπαλλήλου Μιχαλισλή Αναστασίου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ο

1) Κρίνει κατεπείγουσα την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σύμφωνα με την
36/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας και άμεσες και επιτακτικές τις ενέργειες για την ανάδειξη προμηθευτή

ο

Θέμα 7 (4 ΤΑΚΤΙΚΟ) :
Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης Δήμου Μύκης

141/2015

2)Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού
έτους 2015, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ
Α-328

ΚΑ
30-6641.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια καυσίμων κίνησης

ΠΟΣΟ
27.694,68€

Α-330

10-6643

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης

1.992,60€

Ο Δήμαρχος

Καπζά Τζεμήλ

