ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 23/08/2016

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

1 έκτακτο θέμα: Κατεπείγουσα
προμήθεια και τοποθέτηση
υποβρύχιου
αντλητικού
συγκροτήματος
υδρευτικής
γεώτρησης οικ. Αιώρας.

1.
187/2016
2.
3.

Αναθέτει απ’ ευθείας στην εταιρία με την επωνυμία «Ν. ΤΣΟΛΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Ν. Ζυγό Ξάνθης
ΑΦΜ:999800648, ΔΟΥ: Ξάνθης, Τ.Κ. 67100, την
προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος
υδρευτικής γεώτρησης οικ. Αιώρας, λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από την παύση λειτουργίας του παρόντος
αντλητικού συγκροτήματος λόγω καταστροφής του από απρόβλεπτες συνθήκες,
Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των 7.600,00 Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

ο

1 θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος
και
Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
188/2016
Βλέπε Πίνακα 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

2 θέμα: Έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού
του
έργου:
«Ανακαίνιση για επανάχρηση
Δημοτικού κτιρίου στον οικισμό
Ιαματικών
Πηγών
Δήμου
Μύκης»

189/2016

1.

2.

Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο «Ανακαίνιση για επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου στον οικισμό Ιαματικών Πηγών
Δήμου Μύκης» στην Κ/Ξ Γεωργιάδης Νικ.- Παυλόπουλος Ι. με ποσοστό έκπτωσης 5% και ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.
153.225,78 € .
Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

3 θέμα: Έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού του έργου: "
Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης και λοιπών
τεχνικών έργων αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών".

1.
190/2016

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

4 θέμα: Έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού του έργου: "
Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ.
Μύκης ".

191/2016

ο

5
θέμα: Απαλλαγή ΧΕΠ
προπληρωμής
(426/Α/19-072016)

1.
Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης» στην εταιρεία «ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με μέση
τεκμαρτή έκπτωση 3% και ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 46.935,49 € .
2.
Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
192/2016

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τo υπ αριθ. 426/Α/19-07-2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ύψους 17.468,65€, στο όνομα
του υπαλλήλου Μιχαλισλή Αναστάσιο και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

6
θέμα: Απαλλαγή ΧΕΠ
προπληρωμής
(443/Α/22-072016)

Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και λοιπών τεχνικών έργων
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών» στον κ. Σκούρας Κωνσταντίνος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5% και ποσό προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ. 106.491,94€ .

193/2016

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τo υπ αριθ. 443/Α/22-07-2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ύψους 293,35€, στο όνομα
του υπαλλήλου Μιχαλισλή Αναστάσιο και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

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

106011.001
306011.001
157326.003
207325.002
257131.002
257312.010
307323.015
307323.007
307323.016
307323.017
307323.027
307323.035

ΤΙΤΛΟΣ
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗ

-4.748,00

Μισθοδοσία 8ου-9ου δύο
διοικητικών που δεν προσλήφθηκαν

ιδίοι πόροι

Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία
υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

-2.748,00

Μισθοδοσία 8ου-9ου προς
τοπογράφου που δεν προσλήφθηκε

ιδίοι πόροι

φωτισμός γηπέδου Κοτύλης

-4.501,21

έκπτωση από τον ανάδοχο

ιδίοι πόροι

Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης

-2.261,76

έκπτωση από τον ανάδοχο

5119.002

Προμήθεια Χλωριοτήρων ΔΕ Μύκης

-698,02

έκπτωση από τον ανάδοχο

ιδίοι πόροι

ύδρευση οικισμών ΔΚ Μύκης
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε.
Σατρών

-800,00

έκπτωση από τον ανάδοχο

1311.001

-12.600,00

Απόφ. 8/2016 Τοπ.Κοιν. Σατρών

1311.001

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης

-1.799,99

1311.001

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Θερμών
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε.
Θερμών
τσιμεντοστρώσεις , κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και λοιπών τεχνικών έργων
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε.

-8.600,00

έκπτωση από τον ανάδοχο
κατάργηση των έργων με εισήγηση
της τεχνικής υπηρεσίας ώστε να γίνει
ένα ενιαίο
κατάργηση των έργων με εισήγηση
της τεχνικής υπηρεσίας ώστε να γίνει
ένα ενιαίο

-6.950,00

έκπτωση από τον ανάδοχο

1311.001

-1.250,00

έκπτωση από τον ανάδοχο

1311.001

-12.600,00

1311.001

1311.001

Κοτύλης
-59.556,98
Από προς παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 59.556,98 € :
Αύξηση εξόδων
ΚΑ
006224.000

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΤΟΠ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ – ΩΡΑΙΟΥ

006492.001

αγωγή αποζημίωσης της Χιτζιριέ
Γιουσούφ του Ιμπράμ

008242.012

ετήσια εισφορά υπέρ Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου

257131.001
257312.007
257312.012
307135.004
307135.006
307323.040
307323.041
307323.042
108113.004

ΠΟΣΟ
160,00

691,26
15,00

Προμήθεια κινητήρων, αντλιών ΔΕ Μύκης
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικ. ΔΕ Θερμών

6.488,00

Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Θερμών
προμήθεια παγκακίων & στάσεων
λεωφορείων

3.000,00

Προμήθεια πινακίδων

1.000,00

έργα υποδομής σε οικισμούς ΔΕ Θερμών
διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ταξί
στον οικ. Σμίνθης
Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων σε
οικισμούς Δ.Ε. Σατρών
κατάθεση προτάσεων για την υπόθεση
του Κούλα Χασάν κατά του Δήμου Μύκης

5.600,00

7.000,00

21.200,00
6.000,00
12.600

389,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αίτημα Τμήματος Πρωσωπικού
εκ παραδρομής υπολογίσθηκαν
λιγότεροι τόκοι που καταλογίσθηκαν
στο Δήμο με δικαστική απόφαση
ετήσια εισφορά υπέρ Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου
κατεπείγουσα ανάθεση με την 187
απόφ. της ΟΕ για προμήθεια αντλίας
στην Αιώρα
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για
ενίσχυση του προϋπολογισμού
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για
ενίσχυση του προϋπολογισμού
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για
νέα προμήθεια
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για
νέα προμήθεια
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για
νέο έργο
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για
νέο έργο
Απόφ. 8/2016 Τοπ.Κοιν. Σατρών
εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε το
ΤΠΥ 9/2015 με δικαιούχο τον
δικηγόρο Σεφέρ Εκρέμ

ΠΗΓΗ
ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
4124.001

ιδίοι πόροι
1311.001
1311.001
ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
1311.001
ιδίοι πόροι
1311.001

ιδίοι πόροι

256041.001
256054.001

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων
ορισμένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων
υπαλλήλων ορισμένου χρόνου

2.500,00
500,00

Εισήγηση διοικητικής υπηρεσίας για
πρόσληψη προσωπικού
Εισήγηση διοικητικής υπηρεσίας για
πρόσληψη προσωπικού

67.143,26
Διαμόρφωση αποθεματικού:
η
Αρχικό αποθεματικό
46.180,43 (με την 8 τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
- 7.586,28 (59.556,98– 67.143,26 ) με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
38.594,15
ΚΑ εσόδων :

5123.001

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

5124003

ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
κεντρικού υδροθεραπευτηρίου

1311.001

ΣΑΤΑ 2016

5121001

20.679,56
1.497,68

11.253,96
2.200,00

2.977,95
0611
Τακτική επιχορήγηση
Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

