ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 27/06/2016

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

ο

1
έκτακτο θέμα: Άσκηση
προσφυγής κατά της υπ' αρίθμ.
5/24/14-06-2016 απόφασης της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου
152 του Ν. 3463/06.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
132/2016
Την άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά υπ' αριθμ. 5/24/14-06-2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06.

ο

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
133/2016
Βλέπε Πίνακα 1.

ο

2
θέμα: Απόφαση περί
άσκησης ή μη, ένδικων μέσων
κατά της απόφασης 347/2015
του Μονομελούς Εφετείου
Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
134/2016
Τν αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για
οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2016 όπως αναλυτικά
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ο

3 θέμα: Ανατροπές και
αναλήψεις υποχρεώσεων
δέσμευσης πιστώσεων οικ.
έτους 2016.

135/2016
Πρόταση
ανάληψης
Α274/2016

Αριθμός
απόφασης
ανάληψης
243/2016

Α.Δ.Α.

ΩΟΖ4ΩΚΛ-ΥΒΙ

Κωδικός
Αριθμός
Πρ/σμού
15-7326.003

Αιτιολογία

Ποσό
ανάληψης

Ποσό
ανατροπής

Φωτισμός γηπέδου
Κοτύλης. Λόγω αλλαγής

12.600,00€

12.600,00€

Α273/2016

238/2016

Ω5ΓΨΩΚΛΦΨ3

20-7325.002

της τεχνικής περιγραφής
αλλάζει ο
προϋπολογισμός και θα
συμπεριληφθεί
εργολαβικό όφελος.
Φωτισμός πεζογέφυρας
Σμίνθης. Λόγω αλλαγής
της τεχνικής περιγραφής
αλλάζει ο
προϋπολογισμός και θα
συμπεριληφθεί
εργολαβικό όφελος.

12.600,00€

12.600,00€

Β) 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-266

25-8115

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εκτέλεση της απόφασης 343/2015 του Ειρηνοδικείου Ξάνθης
(ΤΠΥ9/2014του Κούλα Χασάν για καθαρισμό αυλάκων απορροής
ομβρίων σε δρόμους ΔΕ Σατρών)

ΠΟΣΟ
14.998,62€

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

4 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
ειδών υγιεινής και
καθαριότητας για τις ανάγκες
των Ξενώνων και Λουτρών
Ιαματικών πηγών Δ.Ε. Θερμών

136/2016

ΠΑΥ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-265

70-6634

Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις
ανάγκες των Ξενώνων και Λουτρών Ιαματικών
πηγών Δ.Ε. Θερμών

463,49€

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

5 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
κλινοσκεπασμάτων για τις
ανάγκες των Ξενώνων
και
Λουτρών Ιαματικών πηγών Δ.Ε.
Θερμών

137/2016

ΠΑΥ
Α-272

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

70-6699.000

Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων για τις ανάγκες των
Ξενώνων και Λουτρών Ιαματικών πηγών Δ.Ε.
Θερμών

1.500,00€

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

6 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
σιτών για πόρτες – παράθυρα
του
υδροθεραπευτηρίου
Ιαματικών Λουτρών του Δήμου
Μύκης.

138/2016

ΠΑΥ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-276

70-7135.001

Προμήθεια σιτών για πόρτες – παράθυρα του
υδροθεραπευτηρίου Ιαματικών Λουτρών του Δήμου
Μύκης

1.499,84€

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 για την υπηρεσία:
«Απόφραξη
αποχετευτικών
αγωγών
σε
διάφορους
οικισμούς του Δήμου».

139/2016

ΠΑΥ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-269

25-6262.001

Απόφραξη αποχετευτικών αγωγών σε διάφορους
οικισμούς του Δήμου

809,22€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

8 θέμα: Έγκριση πρακτικών της
προμήθειας
«Προμήθεια
κινητήρων,
αντλιών
και
συσκευών χλωρίωσης Δ.Ε.
Μύκης».

1.
140/2016
2.

Κατακυρώνει το διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια κινητήρων, αντλιών και συσκευών χλωρίωσης Δ.Ε. Μύκης»
«ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ Ν. ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού 19.566,00€ χωρίς
ΦΠΑ.
Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της συμβάσεως.

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 για την προμήθεια
υλικών
ύδρευσης
(πυροσβεστικών κρουνών και
ανταλλακτικών των κρουνών)
Δ.Ε. Μύκης.

141/2016

ΠΑΥ

Α-271

ΚΑ

25-6662.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης (πυροσβεστικών
κρουνών και ανταλλακτικών των κρουνών) Δ.Ε.
Μύκης.

ΠΟΣΟ

1.120,15€

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

10 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
υλικών
ύδρευσης
(πυροσβεστικών κρουνών και
ανταλλακτικών των κρουνών)
Δ.Ε. Θερμών.

142/2016

ΠΑΥ

Α-275

ΚΑ

25-6662.002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης (πυροσβεστικών
κρουνών και ανταλλακτικών των κρουνών) Δ.Ε.
Θερμών

ΠΟΣΟ

2.076,64€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

11 θέμα: Ορισμός υπολόγου
για την πληρωμή παραβόλου
για την υποβολή ενστάσεων επί
της πράξης χαρακτηρισμού
εδαφικών
εκτάσεων
του
Δασάρχη Ξάνθης, στην περιοχή
Αιώρα Δ. Μύκης

1.
143/2016

2.
3.

Εγκρίνει την δαπάνη τραπεζικής προμήθειας για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης ποσού 0,80€ σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 24/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής.
Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μιχαλισλή Αναστάσιου, ποσού 80,00€
και ποσού 0,80€ αντίστοιχα όπως ανωτέρω.
Η απόδοση λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών.

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

1321.004

1321.008

1321.002

τίτλος
εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό
Ιαματικών Πηγών. Απόφαση ένταξης
πράξης 6304/5-9-2013 της Διαχειριστικής
Αρχής ΑΜΘ
επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω .Υποέργο της
πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία
λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜακεδονίαΘράκη 2007-2013
Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικ. Μύκης
,υποέργο της πράξης " αποχέτευση και
επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης ".
ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Μακεδονία-Θράκη2007-2013

ποσό

11.987,10

1.455,22

112.348,67

αιτιολογία
εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε
έσοδο & δαπάνη της 4ης εντολής του
υποέργου 'Αναγνώριση Ιαματικών πηγών
Θερμών¨"

εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε
έσοδο & δαπάνη Ο.Κ.Ω που αφορά σε έργο
του ΟΤΕ

Έγκριση ΣΑΕΠ 031/8 /23-5-2016

125.790,99
Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων
ΚΑ

τίτλος

ποσό

00-6492.002

αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού του
Κενάν Οτουζμπήρ του Ζικρί κλπ

-13.735,00

00-6492.006

αγωγή χρέους της Καπζά Σαφιέ

-18.000,00

αιτιολογία
εισήγηση νομικού συμβούλου
για μη τελεσιδικία εντός του
2016
εισήγηση νομικού συμβούλου
για μη τελεσιδικία εντός του
2016

χρηματοδότηση

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

10-6011.001

30-6011.001

Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία υπαλλήλων
Τεχνικής Υπηρεσίας

-4.748,00

Μισθοδοσία Ιουνίου - Ιουλίου
δύο διοικητικών που δεν
προσλήφθηκαν

ιδ. Πόροι

-2.748,00

Μισθοδοσία Ιουνίου _ Ιουλίου
ενός τοπογράφου που δεν
προσλήφθηκε

ιδ. Πόροι

-39.231,00
Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 165.021,99 € :
Αύξηση εξόδων
ΚΑ

ποσό

00-6117.013

τίτλος
αποτύπωση θέσεων περιπτέρων σε
τοπογραφικά διαγράμματα

00-6221.

Ταχυδρομικά τέλη

1.000,00

10-6265.003

συντήρηση επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού

30-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων

15-7326.003

8,13

350,00

1.500,00

15-7331.003

φωτισμός γηπέδου Κοτύλης
Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων
Δ Μύκης

17.408,00

20-7325.002

Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης

1.536,00

20-7325.003

Επέκταση μετατοπίσεις δικτύων δικτύων
ΦΟΠ

3.500,00

277,24

αιτιολογία
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αίτημα εισπράκτορα για ναγορά
γραμματοσήμων
αίτημα προισταμένης
Οικον.Υπηρεσιών για συντήρηση
καθισμάτων
αίτημα προισταμένου τεχνικών
υπηρεσιών για έξοδα
μετακίνησης παραλαβής έργων
αίτημα προισταμένου τεχνικών
υπηρεσιών λόγω αύξησης
πρυπολογισμού της μελέτης του
έργου
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24% και
υπολογισμού εργολαβικού
οφέλους
αίτημα προισταμένης τμήματος
Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού

χρηματοδότηση
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι
5123.001

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

25-7312.003
25-7312.025

Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών

25-7412.002

τοπογραφική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - ΕΕΛ οικ. Κενταύρου

25-7412.003
25-7412.004
25-7412.005
25-7412.006
25-7412.007

25-7412.008

25-7412.009
30-7323.001

υδραυλική μελέτη του έργου Αποχέτευση
- ΕΕΛ οικ. Κενταύρου
περιβαλλοντική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - ΕΕΛ οικ. Κενταύρου
γεωλογική μελέτη του έργου Αποχέτευση
- ΕΕΛ οικ.
γεωτεχνική μελέτη και έρευνα του έργου
Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. οικισμού Κενταύρου
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. οικισμού Κενταύρου
χημικοτεχνική μελέτη του έργου
Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. οικισμού Κενταύρου
εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του
έργου βελτίωση - αντικατάσταση δικτύων
ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης

66,43

αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%

143,00

αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%

155,00

143,00

αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%

24,50

αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%

141,00
79,00
69,00
104,00

406,51

30-7323.009

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
οικισμών Δ.Κ. Μύκης

7,67
102,44

30-7323.011

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Εχίνου

102,44

30-7323.036

102,44

30-7323.038

Ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΕ Ωραίου
Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ακραίο
προς Καλότυχο

35-7131.001

Προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων
για την Υπηρεσία Πρασίνου

102,44

1.560,00

αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αύξηση λόγω μεταβολής του
ΦΠΑ από 23 % σε 24%
αίτημα προισταμένης τμήματος
Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού

ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι
ιδ. Πόροι

ιδ. Πόροι

63-7341.004

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού
Μύκης. Υποέργο της πράξης "αποχέτευση
και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης"
Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Μακεδονία- Θράκη 2007-2013
επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω .Υποέργο της
πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία
λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜακεδονίαΘράκη

69-7341.001

εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό
Ιαματικών Πηγών. ΕΣΠΑ συνεχιζόμενο.

70-7133.001

σκεύη για τους ξενώνες και το
υδροθεραπευτήριο Ιαματικών Πηγών

63-7341.002

1321.002
112.348,67

1.455,22

11.987,10
637,00

Έγκριση ΣΑΕΠ 031/8 /23-5-2016
εκ παραδρομής δεν
συμπεριλήφθηκε έσοδο &
δαπάνη Ο.Κ.Ω που αφορά σε
έργο του ΟΤΕ
εκ παραδρομής δεν
συμπεριλήφθηκε έσοδο &
δαπάνη της 4ης εντολής του
υποέργου 'Αναγνώριση
Ιαματικών πηγών Θερμών¨"
αίτημα Δ/νσης

155.316,23
Διαμόρφωση αποθεματικού :
η
Αρχικό αποθεματικό
34.557,72 (με την 7 τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
+ 9.705,76 (165.021,99 – 155.316,23) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
44.263,48
ΚΑ εσόδων :
υπόλοιπο δανείου από την
τράπεζα Πειραιώς για οφειλές
5121001
ΠΟΕ
20.679,56
χρημ υπόλοιπο Σατα σχολείων
1.497,68
2015 1.013,00 € και 2014
5123.001
1.396,27 €
5124001
ΕΣΠΑ για τεχνική υποστήριξη
821,69
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
11.253,96
5124003
κεντρικού υδροθεραπευτηρίου
8.512,91
0611
Τακτική επιχορήγηση
Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων (3.162.229,55ευρώ)
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