ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 24 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 31/08/2016

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

ο

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

194/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Βλέπε Πίνακα 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

2 θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης
οικ. έτους 2016.

195/2016

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.
ΠΑΥ
A-344

ΚΑ
00-6492.005

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού Κιούρτ Χασάν

ΠΟΣΟ
7.000,00€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την ανατροπή των κάτωθι αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης έτους 2016:

ο

3
θέμα:
Ανατροπές
αναλήψεων υποχρεώσεων οικ.
έτους 2016.

ΠΑΑΥ

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-342

25-6662.002

Προμήθεια υλικών ύδρευσης
αποχέτευσης ΔΕ Θερμών – Σατρών
- Κοτύλης

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-3.114,37

Α-343

25-6662.001

Προμήθεια υλικών ύδρευσης
αποχέτευσης ΔΕ Μύκης

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-3.288,13

Α-345

25-7131.001

Προμήθεια κινητήρων αντλιών ΔΕ
Μύκης

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-2.745,60

Α-346

30-7323.016

Λόγω κατάργησης του έργου

-8.600,00

Α-347

25-7131.002

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-698,02

Α-348

15-7326.003

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-4.501,21

196/2016

Ασφαλτόστρωση δρόμων ΔΕ
Θερμών
Προμήθεια χλωριοτήρων ΔΕ
Μύκης
Φωτισμός γηπέδου Κοτύλης

Α-349

20-7325.002

Α-350

25-7312.010

Α-351

30-7323.007

Α-352

30-7323.027

Α-353

30-7323.035

197/2016

1.
2.

ο

5 θέμα: Καθορισμός όρων
δημοπρασίας και κατάρτιση της
διακήρυξης
για
την
παραχώρηση
δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-2.261,76

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-800,00

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-1.799,99

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-6.950,00

Λόγω έκπτωσης του αναδόχου

-1.250,00

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

4 θέμα: Έγκριση πρακτικών του
διαγωνισμού του έργου με
τίτλο:
«Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης».

Εκτέλεση του έργου φωτισμός
πεζογέφυρας Σμίνθης
Εκτέλεση του έργου ύδρευση
οικισμών ΔΚ Μύκης
Ασφαλτόστρωση δρόμων ΔΚ
Μύκης
Τσιμεντοστρώσεις κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης και λοιπών
τεχνικών έργων αντιμετώπισης και
καταστροφών
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
και τσιμεντοστρώσεις σε
οικισμούς ΔΕ Κοτύλης

Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης» στην εταιρεία «Μακρίδης Α.Τ.Ε.» με μέση
τεκμαρτή έκπτωση 4% και ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 19.354,84€ .
Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
198/2016

Την αναβολή συζήτησης του «καθορισμού όρων δημοπρασίας και κατάρτισης της διακήρυξης για την παραχώρηση δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου», μέχρι την τελική επίλυση όλων των θεμάτων ασφαλείας σχετικά με την καθορισθείσα θέση
εκμετάλλευσης περιπτέρου.

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

-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.
Κοτύλης

-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

-59.556,98

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗ

1311.001

1311.001

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

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΤΟΠ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ – ΩΡΑΙΟΥ

ΠΟΣΟ

006492.001

αγωγή αποζημίωσης της Χιτζιριέ
Γιουσούφ του Ιμπράμ

008242.012

ετήσια εισφορά υπέρ Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου

257131.001

Προμήθεια κινητήρων, αντλιών ΔΕ Μύκης

6.488,00

257312.007
257312.012
307135.004
307135.006
307323.040
307323.041
307323.042

κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων σε οικ. ΔΕ Θερμών

5.600,00

108113.004
256041.001
256054.001

κατάθεση προτάσεων για την υπόθεση
του Κούλα Χασάν κατά του Δήμου Μύκης
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων
ορισμένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων
υπαλλήλων ορισμένου χρόνου

160,00

691,26
15,00

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

7.000,00

21.200,00
6.000,00
12.600

389,00
2.500,00
500,00

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
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)

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
ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

Τελικό αποθεματικό

38.594,15

ΚΑ εσόδων :

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 εκσυγχρονισμό
κεντρικού υδροθεραπευτηρίου

1311.001

ΣΑΤΑ 2016

5121001

5123.001

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 ).

