ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 04/08/2015
θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα
1ο
έκτακτο:
Κατεπείγουσα
ανάγκη
προμήθειας – τοποθέτησης
συστήματος
υποβρύχιας 190/2015
αντλίας
για
μεταφορά
νερού.

1. Αναθέτει απ’ ευθείας στην εταιρία Μακρίδης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στη Ξάνθη (Δ/νση: Μ. Καραολή 97
ΑΦΜ:088997906, ΔΟΥ: Α΄ Ξάνθης, Τ.Κ. 67100), την προμήθεια – τοποθέτηση συστήματος υποβρύχιας αντλίας για
μεταφορά νερού, λόγω των έκτακτων γεγονότων που προέκυψαν στον οικισμό Πάχνης για την αντιμετώπιση
σοβαρού προβλήματος λειψυδρίας.
2. Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των 3.774,99 Ευρώ.
3. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού, μετά την
ανάθεση της προμήθειας - εργασίας.
4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με βάση αίτημα των προϊσταμένων των Τμημάτων των Υπηρεσιών Δ. Μύκης προτείνονται τα κάτωθι :
Ως προς τα έσοδα
ο

Θέμα 1 : Εισήγηση για
τροποποίηση
προϋπολογισμού οικ. έτους
191/2015
2015.
(Αρ. απόφασης 191/2015)

ΚΑ

τίτλος

εκλογική αποζημίωση για το
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου
1211.004
2015
Ως προς τα έξοδα

ποσό

αιτιολογία
αποφ. 55695/20-7-2015 ΑΔΑ
ΩΧ3ΡΟΡ1Υ-ΕΑΔ Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
1.850,00 Μακ. Θράκης

Μείωση εξόδων

ΚΑ

τίτλος

ποσό

αιτιολογία

πηγή
χρηματοδότησης

257132.002

προμήθεια οχήματος 4χ4
κλειστό

- Δεν προβλέπεται προμήθεια
3.775,00 εντός του 2015

Ιδίοι πόροι

Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 5.625,00,00 € :
Βάσει αυτού και του αρχικού αποθεματικού προτείνω :
Αύξηση εξόδων

ΚΑ

106012.006
257131.004

τίτλος

ποσό

εκλογική αποζημίωση για το
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου
2015
Προμήθεια
κινητήρων,αντλιών,πινάκων κλπ
αντλιοστασίων ΔΕ Κοτύλης

1.850,00

αιτιολογία
αποφ. 55695/20-7-2015 ΑΔΑ
ΩΧ3ΡΟΡ1Υ-ΕΑΔ Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακ. Θράκης

3.775,00

Απόφαση 190 ΟΕ περί
κατεπείγουσας ανάθεσης

πηγή
χρηματοδότησης

1211.004

Ιδίοι πόροι

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
48.808,99 (με την 13η τροποποίηση)
Μεταβολή αποθεματικού
0,00 ( 5.625,00 – 5.625,00 με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
48.808,99 το οποίο αναλύεται ως εξής
ΚΑ εσόδων :
5121001
5121007
5122. 001
5122.011
5111.001

υπόλοιπο δανείου από την τράπεζα Πειραιώς για οφειλές
ΠΟΕ
υπόλοιπο δράσης πυροπροστασίας για κάλυψη
υποχρεώσεων ΠΟΕ
χρημ υπόλοιπο Σατα 2014 για επενδύσεις του 2015
υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2013 για επενδύσεις 2015
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
εξόφληση παρελθόντων ετών
Ιδίοι πόροι

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

20.679,56
409,15
23.111,38
2.092,35
455,66
2.060,89

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Θέμα
2ο:
υποχρεώσεων
2015.

Αναλήψεις
οικ. έτους

Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους
2015, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
192/2015

ΠΑΥ

ΚΑ

Α-386

00-6451

Α-387
Α-388
Α-390

10-7133.003
10-7135.003
10-7134.002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Συνδρομή εργολαβικών (4 θέσεις για την Τεχνική
Υπηρεσία)
Προμήθεια δύο κλιματιστικών
Προμήθεια κινητού για τον Αντιδήμαρχο Μύκης
Προμήθεια προγράμματος μελετών δημοσίων έργων

ΠΟΣΟ
350,00€
1.000,00€
150,00€
707,25€

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ο

Θέμα
3:
Ανάληψη
δέσμευσης
πίστωσης
προμήθειας ηλεκτρολογικού
193/2015
υλικού για το αντλιοστάσιο
Γλαύκης.

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-382

20-6662.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ηλεκτρολογικό υλικό για ο αντλιοστάσιο
Γλαύκης

ΠΟΣΟ
1.920,00€

Θέμα
4ο:
Ανάληψη
δέσμευσης
πίστωσης
προμήθειας δοσομετρικών
αντλιών σε οικισμούς του 194/2015
Δήμου Μύκης.
(Αρ. απόφασης 194/2015)

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-383

25-7131.002

5ο θέμα: Σύνταξη έκθεσης
και
κατάρτιση
του
απολογισμού ισολογισμού
και των αποτελεσμάτων
195/2015
χρήσης έτους 2014.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών σε οικισμούς
του Δήμου Μύκης

ΠΟΣΟ
5.800,00€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(βλ. παρ. 1)

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ο

Θέμα
6:
Ανάληψη
δέσμευσης
πίστωσης
προμήθειας
μικρού
196/2015
εκσκαφέα (διαβολάκι) του
Δήμου Μύκης.

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-392

25-7132.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια μικρού εκσκαφέα (διαβολάκι) του
Δήμου Μύκης.

ΠΟΣΟ
15.000,00€

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Θέμα
8ο:
Ανάληψη
δέσμευσης πίστωσης και
έγκριση
των
όρων
δημοπράτησης του έργου: 200/2015
«Ασφαλτόστρωση δρόμων
Δ.Ε. Κοτύλης».

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

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-395

30-7323.028

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης

27.000,00€

2) Καθορίζει τους όρους της δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης»
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Θέμα
9ο:
Ανάληψη
δέσμευσης πίστωσης και
έγκριση
των
όρων
δημοπράτησης του έργου: 201/2015
«Ασφαλτόστρωση δρόμων
Δ.Ε. Μύκης».

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

2)

ΠΑΥ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-391

30-7323.001

Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης

40.000,00€

Καθορίζει τους όρους της δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης»
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Θέμα
10ο:
Ανάληψη
δέσμευσης
πίστωσης
προμήθειας ενημερωτικών
φυλλαδίων και αφισών περί 202/2015
εξοικονόμησης νερού.
(Αρ. απόφασης 202/2015)

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-393

ΚΑ
10-6615

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων
αφισών περί εξοικονόμησης νερού.

ΠΟΣΟ
και
1.500,00€

*Επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής στην αρίθμηση των ανωτέρω αποφάσεων από το νούμερο 197 μεταφερόμαστε στο νούμερο 200 παραβλέποντας τα νούμερα 198 και
199. Ως εκ τούτου αποφάσεις με τα νούμερα 198 και 199 δεν υφίστανται.
Ο Δήμαρχος

Καπζά Τζεμήλ

Παράρτημα 1
Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2014 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Μύκης.
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η τέταρτη χρονιά του νέου
«Καλλικρατικού Δήμου» περιλαμβανομένων και των κοινοτήτων, Θερμών , Σατρών και Κοτύλης που συνενώθηκαν.
Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν αύξουσα ως προς το σκέλος των τακτικών επιχορηγήσεων λόγω της σημαντικής αύξησης της τακτικής επιχορήγησης από
τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ παρέμειναν σταθερά τα έσοδα από πώληση αγαθών, υπηρεσιών καθώς και αυτά από λοιπές πηγές. Οι λειτουργικές του δαπάνες
συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί και παρέμειναν σταθερά σε σχέση με τη χρήση 2013.
Ο Δήμος και στη χρήση 2014 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, επιχορηγώντας τα Νομικά Πρόσωπα και τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Οργανισμούς που
ανήκουν στην δικαιοδοσία του.
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2014 ανήλθαν στο ποσό των € 3.417.564,28 (λογ/σμοί 71+72+73+74+75) και με την προσθήκη των εσόδων
από τόκους καταθέσεων ποσού € 19.995,36 (λογ/σμός 76) ανήλθαν στο ποσό των € 3.437.559,64.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 1.379.632,35 (λογ/σμός 81.01, το μεγαλύτερο μέρος αφορά αποσβέσεις
επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων) και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων € 62.970,16 τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των €
4.880.162,15. Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2014, πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν
στο ποσό των € 2.548.967,96.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής :
71
72
73
74
75
76

Πωλήσεις προϊόντων
Έσοδα από φόρους –εισφορές –πρόστιμα-προσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από Παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α

€
€
«
«
«
€

21.546,45
32.943,14
1.009.798,08
2.347.814,56
5.462,05
19.995,36
3.437.559,64

81.01

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

«

1.379.632,35

82.01

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

«

62.970,16

82.07

Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β

«
€

0,00
1.442.602,51

Γενικό Σύνολο (Α+Β)

€

4.880.162,15

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

60
61
62
63
64
65
66
67
68

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής :
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις –Επιδοτήσεις –
Δωρεές
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
Σύνολο Οργανικών εξόδων

€
«
«
«
«
«
«

932.054,02
212.308,37
1.151.621,17
2.510,32
405.055,90
80.561,99
1609.788,99

«

198.998,95
11.088,16

€

4.609.987,87

81.00

Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα

8.941,18

81.02

Έκτακτες ζημίες

€

7.266,94

82.00

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

«

8.820,84

83.11
83.13

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις & δάνεια
Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων
Γενικό Σύνολο

«
«
€

53.197,56
45.287,18
123.513,70
4.733.501,57

€

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αναλωσίμων ειδών ανήλθε στο ποσό των € 3.608.266,00.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 869.608,85 τα έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης ανήλθαν στο ποσό των €
34.908,53 τα έξοδα δημοσιών σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 16.642,50 τέλος χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 80.561,99.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών ανήλθε στο ποσό των € 4.609.987,87.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2014 ποσού € 4.880.162,15 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2014 ποσού € 4.733.501,57 αποτελεί το
πλεόνασμα της χρήσεως 2014 το οποίο ανέρχεται σε € 146.660,58 που μαζί με το έλλειμμα της προηγούμενης χρήσης 2013 ύψους € (2.055.300,32) και το φόρο
εισοδήματος ύψους € 1.407,18 διαμορφώνει το έλλειμμα εις νέον συνολικού ποσού € (1.910.046,92).
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31 Δεκεμβρίου 2014 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 55.320.939,25 και αφαιρουμένων των
αποσβέσεων ποσού € από τις οποίες € 21.901.768,07 αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2014, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 33.419.171,18.
7. ΔΑΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται στο ποσό των € 890.572,68 και ποσό €
130.688,53 είναι το βραχυπρόθεσμο τμήμα και αφορά στις δόσεις δανείων που θα πληρωθούν στην επόμενη χρήση 2015.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό € 981.350,20 και οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο
ποσό των € 2.219.831,74.

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 1.225.904 το οποίο αποτελείται από ποσό € 1.225.818,98 το οποίο αφορά
καταθέσεις όψεως και ποσό € 85,02 το οποίο αφορά ταμειακό υπόλοιπο. Επιπλέον στο λογ. 5358-049928-891 της Τρ. Πειραιώς υπάρχει διαθέσιμο ποσό ύψους €
20.679,56, ως υπόλοιπο του δανείου για λειτουργικές δαπάνες που δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2014 € 6.565.567,64 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως που ανέρχονταν στο ποσό των €
922.573,31 ήτοι συνολικό ποσό των € 7.488.140,95 μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2014 € 6.241.739,71 πλέον την ανεξόφλητη επιταγή πληρωτέα ύψους €
182,32 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2014 που ανέρχονται στο ποσό των € 1.246.583,56
Τα πραγματικά διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2014 έχουν ως εξής:
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ

31/12/2014
Ταμείο
85,02
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5358…1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΛΟΓ.5352-051162-317 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Π
889.963
ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΛΟΓ.5352-052213-489 ΛΟΓ.ΕΑΠ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
7.364
ΤΡ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΕΣΠΑ Λ. ΕΡΓΟΥ :Αποχέτευση καί επεξε
173.604
ΑΞΙΟΠ.ΥΠΑΡΧ.ΓΡΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚ.ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ
29.953
Τραπ. Ελλάδος Τεχνική υπηστήριξη Δ Μύκης ΛΟΓ. 3112
12.301
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΚΗΣ ΛΟΓ.3
15.000
ΕΣΠΑ εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού υδροθερα
97.633
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΛΟΓ.ΔΑΝΕΙΟΥ 5358-049928-891 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
20.680
ΣΥΝΟΛΟ
1.246.584
Τα παραπάνω ποσά επιβεβαιώνονται από τα αντίγραφα των σχετικών λογαριασμών.
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ποσό του κεφαλαίου ανέρχεται σε € 12.868.910,60 το οποίο δεν μεταβλήθηκε από την προηγούμενη χρήση .
11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η οικονομική πορεία του Δήμου Μύκης της χρήσεως 2014 είχε πλεόνασμα σε
σχέση με το έλλειμμα της προηγούμενη χρήσης, ενώ εντάθηκαν οι προσπάθειες για την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων, κυρίως για την έκδοση των λογαριασμών του
νερού τα οποία και είχαν αποτελέσματα θετικά. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμη πιο ορατά και σε εισπρακτικό πλέον επίπεδο
κατά τη χρήση του 2015.
Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και
του προσωπικού του Δήμου, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου.

