ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11/03/2016

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

ο

1
θέμα:
Τροποποίηση
προϋπολογισμού οικ. έτους
η
2016 (3 αναμόρφωση) .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
72/2016

Βλέπε Πίνακα 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

2 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την τεχνική
υποστήριξη και συνδρομή
προγραμμάτων της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

73/2016

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-188

30-6266

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Τεχνική υποστήριξη και συνδρομή προγραμμάτων
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΠΟΣΟ
430,50€

ο

3 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
γραφικής ύλης για τα γραφεία
ΚΕΠ των Δ.Ε. Κοτύλης , Θερμών
Σατρών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
74/2016

Την αναβολή του θέματος : Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τα γραφεία ΚΕΠ των Δ.Ε. Κοτύλης ,
Θερμών Σατρών για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

4 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για «Επιθεώρηση και
πιστοποίηση παιδικών χαρών Δ.
Μύκης».

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.
75/2016
ΠΑΥ

ΚΑ

A-189

00-6117.005

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δ.
Μύκης

ΠΟΣΟ
590,400€

Πίνακας 1.

Προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2016 ως εξής:
Ως προς τα έσοδα
Αύξηση εσόδων
ΚΑ
2212001

τίτλος
επιδότηση ΟΑΕΔ για εισφορές
Δεκεμβρίου 2015

ποσό

αιτιολογία

10.065,45 γραμμάτιο 21/2016

Ως προς τα έξοδα
Μείωση εξόδων

ΚΑ

15-6471.

τίτλος
ποσό
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
-7.122,00
Προμήθεια εντύπων
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων.( Α4, και λοιπά
έντυπα εκτυπωτικών,
φωτοτυπικών, Η/Υ)
-1.500,00
Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
-3.000,00

257131.004

Προμήθεια κινητήρων, αντλιών
ΔΕ Κοτύλης , Σατρών Θερμών

106011.001

106613.001

αιτιολογία

πηγή
χρηματοδότησης

δεν έγινε η πρόσληψη τους

ιδίοι πόροι

αίτημα Δ/νσης

ιδίοι πόροι

αίτημα Δ/νσης

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι
(έσοδα
ύδρευσης)

- αίτημα προϊσταμένου
10.000,00 Ύδρευσης/Αποχέτευσης
21.622,00

Από τις παραπάνω αναμορφώσεις δημιουργείται αποθεματικό ποσού 31.687,45€ :
Βάσει αυτού και του αρχικού αποθεματικού προτείνεται :

Αύξηση εξόδων

ΚΑ

τίτλος

006492.007
006735.002

εκτέλεση των αποφ. 110 &
121/2014 του Δ/κου Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κομοτηνής (
κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη,
τόκοι)
Επιχορήγηση σε αθλητικούς
συλλόγους

106041.001

αποζημιώσεις ασκούμενων
σπουδαστών

106054.001

Εργοδ. εισγορές ασκούμενων
σπουδαστών
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων
καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων
ΔΕ Κοτύλης,Θερμών,Σατρών
καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων
ΔΕ Μύκης
έξοδα ενημέρωση και
ευαισθητοποίησης δημοτών για
το πρόγραμμα ανακύκλωσης
απορριμμάτων Δ. Μύκης
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων

10-6612.

15-6422.
206279.001
206279.002

206474.000

70-6422.

ποσό

αιτιολογία

πηγή
χρηματοδότησης

τελεσιδικία απόφ. 110 &
121/2014 του Δ/κου
Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κομοτηνής περί
6.795,00 αποζημίωσης υπαλλήλων

5119.002

3.000,00 εισήγηση Δ/νσης

ιδίοι πόροι

εισήγηση τμήματος
προσωπικού για έγκριση
άσκησης 3 σπουδαστών
1.584,72 από τον 10ο του 2016

ιδίοι πόροι

εισήγηση τμήματος
90,99 προσωπικού
1.500,00 εισήγηση Δ/νσης
εισήγηση τμήματος
100,00 προσωπικού
κατεπείγουσα ανάθεση με
1.015,96 την 67 /2016 Απόφ. της ΟΕ
κατεπείγουσα ανάθεση με
2.884,04 την 67 /2016 Απόφ. της ΟΕ
αίτημα προισταμένης
τμήματος Καθαριότητας 2.500,00 Ανακύκλωσης
εισήγηση τμήματος
100,00 προσωπικού

ιδίοι πόροι
ιδίοι πόροι

ιδίοι πόροι
5119.002
5119.002

5119.002

ιδίοι πόροι

107134.002
257131.001
257131.002
257131.005

Προμήθεια εφαρμογών προγραμμάτων πληροφορικής
(λογισμικά)
Προμήθεια κινητήρων, αντλιών ΔΕ
Μύκης
Προμήθεια Χλωριοτήρων ΔΕ
Μύκης
χλωριοτήρες ΔΕ Σατρών Θερμών
Κοτύλης

αίτημα προισταμένης
3.540,00 τμήματος Οικον. Υπηρεσιών
αίτημα προισταμένου
10.000,00 Υδρευσης/Αποχέτευσης
αίτημα προισταμένου
5.000,00 Υδρευσης/Αποχέτευσης
αίτημα προισταμένου
2.000,00 Υδρευσης/Αποχέτευσης

308111.000

ασφαλιστικές εισφορές 11ου και
12ου 5μηνης απασχόλ

εισήγηση τμήματος
19.961,86 προσωπικού
60.072,57

Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
124.655,63 (με την 2η τροποποίηση 2016 )
Μεταβολή αποθεματικού
- 28.385,12 ( 31.687,45 - 60.072,57 με την παρούσα)
Τελικό αποθεματικό
96.270,51
ΚΑ εσόδων :

5121001

5122007

5123.001

5122001
5124001

5124003

υπόλοιπο δανείου από την
τράπεζα Πειραιώς για
οφειλές ΠΟΕ
υπόλοιπο δράσης
πυροπροστασίας για κάλυψη
υποχρεώσεων ΠΟΕ
χρημ υπόλοιπο Σατα
σχολείων 2015 1.013,00 €
και 2014 1.396,27 €
χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ
2015 για κάλυψη
επενδύσεων 2016
ΕΣΠΑ για τεχνική υποστήριξη
ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό
κεντρικού
υδροθεραπευτηρίου

20.679,56
409,15

1.774,92

3.930,33

821,69
11.253,96

5119.002
ιδίοι πόροι (
έσοδα ύδρευσης)
ιδίοι πόροι
5119.002
Ποσό 10.065,45
από 2212.001 και
τα υπόλοιπα από
5119.002

5119.002

υπόλοιπο αναδρομικών
ν.3576/2009 για κάλυψη εν
γένει δαπανών

1214.000

Πυροπροστασία 2016

45.400,90

12.000,00

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 3.162.229,55ευρώ ).

