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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 7/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 1586/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα
μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη
απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
1ο Έκτακτο Θέμα: «Κατεπείγουσα ανάθεση μεταφοράς αλατιού για την Δ.Ε. Μύκης»
(Αρ. απόφασης 42/2018)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντες έξι (06), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καπζά Τζεμήλ (Πρόεδρος)
2) Εφέντη Εμπιέ
3) Κιούρτ Εμβέρ
4) Μπουγιουκλού Χουσεΐν
5) Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
6) Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος επί του ανωτέρω 1ου έκτακτου θέματος, ανέφερε στην Οικονομική
Επιτροπή τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «όταν δημιουργείται άμεσος και
προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικ.
Επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την
σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής ». Ο Δήμαρχος Μύκης
λαμβάνοντας υπόψη το υπ αριθμ. 18REQ002729089 αίτημα της προϊσταμένης του τμήματος
Καθαριότητας –Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, με την υπ αρ. 1651/28-2-2018 (ΑΔΑ 62ΟΔΝΩΚΛ-Ω2Ζ)
απόφαση του ανάθεσε ως κατεπείγουσα την υπηρεσία μεταφοράς άλατος στον κ. Ιμάμ Ρετζέπ του Χαλήλ.
με έδρα την Ξάνθη και Α.Φ.Μ.025605435.
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Περιγραφή υπηρεσίας :
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1
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προς
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ατυχημάτων.

Μον. Μέτρ.

Τόνοι

Ποσοτ.

Τιμή
ανά
τόνο

167

13,00

Καθαρό
ποσό

Φ.Π.Α.
24%)

Σύνολο

1
2.171,0

521,04
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Η ανωτέρω υπηρεσία κρίθηκε κατεπείγουσα και επιτακτική για τα συμφέροντα και την ασφάλεια
των δημοτών διότι μετά την έλευση της έντονης χιονόπτωσης των τελευταίων δύο ημερών (φαινόμενο
«Λητώ) η κατάσταση του οδικού δημοτικού δικτύου είναι άσχημη και πρέπει να συνεχίζεται η ρίψη
αλατιού, ενώ η προηγούμενη σύμβαση μεταφοράς αλατιού έχει ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ.
1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες
που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016
- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005
- την παρ. Ιγ του άρθρο 75 του Ν.3463/06
- Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ
- Την υπ αρ. 1651/28-2-2018 απόφαση του Δημάρχου
- Το άρθρο 73 παρ.3 Ν.4412/2016
- τα με α/α 307/2018 σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που συντάχθηκαν από την
οικονομική υπηρεσία στην οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωσης καθώς και η συνδρομή της παρ.
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
- το υπ. αριθμ. 18REQ002729089 πρωτογενές αίτημα του προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης για μεταφορά από Μέση στον Δήμο Μύκης , η οποία
αποφασίσθηκε και ανατέθηκε με την 1651/28-2-2018 απόφαση του Δημάρχου
2. Αναλαμβάνει και διαθέτει πίστωση ποσού 2.692,04€ από τον ΚΑ 30-6412.001 του
προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «μεταφορικά άλατος».
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2018
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής

