ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΘ ΚΑΣΑ
ΣΘΝ 39η ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΝΕΔΡΙΑΘ ΣΙ 03/11/2014
θζμα
ΖΚΣΑΚΣΟ Θζμα 1o:
Ανάλθψθ δζςμευςθσ
πίςτωςθσ για
«Αςφάλιςτρα
μεταφορικϊν μζςων και
αςφάλιςτρα μθχανθμάτων
ζργων».

Θζμα 1o: Ανάλθψθ
υποχρεϊςεων οικ. ζτουσ
2014.

Θζμα 2o: Οριςμόσ
υπολόγου ΧΕΠ
προπλθρωμισ δαπάνθσ
μεταβίβαςθσ οχθμάτων
των πρϊθν κοινοτιτων ςτο
Διμο Μφκθσ.

Θζμα 3o: Ζγκριςθ
προμικειασ αλατιοφ για
τισ ανάγκεσ αποχιονιςμοφ
του οδικοφ δικτφου των ΔΕ
ατρϊν, Κοτφλθσ, Θερμϊν.

α/α
Απόφαςησ

Περίληψη Απόφαςησ

273/2014

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
τθν ανάλθψθ και διάκεςθ των πιςτϊςεων του
προχπολογιςμοφ δαπανϊν:
-Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων. (ποςό
3.800,00€)
- Αςφάλιςτρα μθχανθμάτων ζργου. (ποςό
1.500,10€)

274/2014

275/2014

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
τθν ανάλθψθ και διάκεςθ των πιςτϊςεων του
προχπολογιςμοφ δαπανϊν:
-Απεγκατάςταςθ και εγκατάςταςθ κλιματιςτικισ
μονάδασ
ςτο
γραφείο
του
ειδικοφ
ςυνεργάτθ.(ποςό 110,70€)
- Προμικεια ζξι τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν και ενόσ
ΦΑΞ (800,00€)
- Προμικεια και εγκατάςταςθ υποβρφχιασ
αντλίασ οικ. Κενταφρου (Απ. ΟΕ 262/2014) (ποςό
1.986,45€)
- Παράβολα μεταβίβαςθσ των οχθμάτων των πρ.
Κοινοτιτων ςτο Διμο Μφκθσ βάςθ τθσ
απόφαςθσ Δ 146/2014. (ποςό 600,00€)
- Προμικεια μεταφορά και εγκατάςταςθ
θλεκτρομθχανικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ
τθσ φδρευςθσ του οικ. Εχίνου (Αρ. αποφ. ΟΕ
270/2014) (ποςό 6.034,38€)
- Απόδοςθ χαρτοςιμου μιςκωμάτων (ποςό
250,00€)
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει τθν ζκδοςθ εντάλματοσ προπλθρωμισ
ςτο όνομα του υπαλλιλου του Διμου κ. Αλι
Χότηα Γιλμάη ποςοφ 600,00 €.
2.Θ απόδοςθ λογαριαςμοφ κα πρζπει να γίνει
μζχρι 10/12/2014.

276/2014

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
τθν ανάλθψθ και διάκεςθ των πιςτϊςεων του
προχπολογιςμοφ δαπανϊν:
- Προμικεια αλατιοφ για τισ ΔΕ ατρϊν, Κοτφλθσ,
Θερμϊν. (4.991,77€)

Θζμα
4o:
Ζγκριςθ
δαπάνθσ για μεταφορά
άπλυτου άλατοσ ςε χϊρο
αποκικευςθσ του Διμου
Μφκθσ.

Θζμα 5o: Ειςιγθςθ για
τροποποίθςθ
προχπολογιςμοφ και
τεχνικοφ προγράμματοσ
οικ. ζτουσ 2014.

277/2014

278/2014

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
τθν ανάλθψθ και διάκεςθ των πιςτϊςεων του
προχπολογιςμοφ δαπανϊν:
- Μεταφορά άπλυτου άλατοσ (ποςό 1.601,46€)
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με βάςθ αιτιματα – ειςθγιςεισ των Τπθρεςιϊν
Δ Μφκθσ προτείνονται τα κάτωκι :
Διαμόρφωςθ αποκεματικοφ :
Αρχικό
20.023,57
(13θ τροποποίθςθ (19.343,57 ειδικευμζνα και
680 από ιδίουσ πόρουσ)
Μεταβολι αποκεματικοφ
- 17.497,65
Σελικό αποκεματικό
2.525,92
(1.845,92 ειδικευμζνα και 680 από ιδίουσ
πόρουσ)
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θζμα 6o: Κατεπείγουςα
ανάκεςθ ζργου:
«Επιςκευι πθγισ
φδρευςθσ οικιςμοφ του
Πφργου.

Θζμα 7o: Οριςμόσ
υπολόγου ΧΕΠ
προπλθρωμισ για
κατεπείγουςα ανάκεςθ
ςτθ ΔΕΔΔΘΕ εργαςίασ
θλεκτροδότθςθσ
υδρευτικισ γεϊτρθςθσ
Ηουμπουλίου.

279/2014

1. Ανακζτει απ’ ευκείασ ςτον εμπειροτζχνθ
εργολάβο Χουςεΐνκο Αχμζτ του Μουράτ
(με ζδρα τα ιμαντρα Ξάνκθσ, αρ.
πτυχίου 49, και ΑΦΜ: 039534322 ΔΟΤ
Ξάνκθσ) το ζργο: «Επιςκευή πηγήσ
φδρευςησ οικιςμοφ του Πφργου» Διμου
Μφκθσ, λόγω τθσ ανάγκθσ για άμεςθ
αποκατάςταςθ
τθσ
εφρυκμθσ
λειτουργίασ τθσ πθγισ.
2. Θ ανάκεςθ γίνεται ζναντι του ποςοφ των
4.000,00 Ευρώ.
3. Ειςθγείται προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο
να προβεί ςτθν αναγκαία τροποποίθςθ
του προχπολογιςμοφ, μετά τθν ανάκεςθ
τθσ προμικειασ.

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

280/2014

Σθν αναβολι του οριςμοφ υπολόγου ΧΕΠ
προπλθρωμισ για κατεπείγουςα ανάκεςθ ςτθ
ΔΕΔΔΘΕ εργαςίασ θλεκτροδότθςθσ υδρευτικισ
γεϊτρθςθσ Ηουμπουλίου.

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θζμα 8o: Ανάκεςθ ςε
δικθγόρο
άςκθςθσ
αςφαλιςτικϊν μζτρων για
καταπάτθςθ
δθμοτικοφ
δρόμου
ςτον
οικ.
Κενταφρου.

Θζμα 9o: Ανάκεςθ ςε
δικθγόρο για παράςταςθ
ενϊπιον του Μονομελοφσ
Εφετείου Θράκθσ για τθν
αρ.556/14-11-2013 ζφεςθ
τθσ Ραφικά Καπηά του
Μεμζτ κατά του Δ. Μφκθσ
και τθσ υπ. αρικμ. 63/2013
απόφαςθσ
του
Πολυμελοφσ
Πρωτοδικείου Ξάνκθσ.

281/2014

1. Αναλαμβάνει και διακζτει ποςό 151,61€, ςε
βάροσ του Κ.Α. 00-6111 με τίτλο: «Ανάκεςθ
ςε δικθγόρο άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων
για καταπάτθςθ δθμοτικοφ δρόμου ςτον
οικ. Κενταφρου».
2. Ανακζτει ςτο δικθγόρο κ. Μπάρκα Ιωάννθ
(διευκ.: Μ. Βόγδου 18α, Ξάνκθ, ΑΦΜ:
122533156), ζναντι αμοιβισ 151,61€, τθν
κατάκεςθ αίτθςθσ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν
μζτρων για καταπάτθςθ δθμοτικοφ δρόμου
ςτον οικ. Κενταφρου.
3. Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο για τθν
υπογραφι τθσ ζγγραφισ ςυμφωνίασ.

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

282/2014

Σθν αναβολι τθσ ανάκεςθσ ςε δικθγόρο για
παράςταςθ ενϊπιον του Μονομελοφσ Εφετείου
Θράκθσ για τθν αρ.556/14-11-2013 ζφεςθ τθσ
Ραφικά Καπηά του Μεμζτ κατά του Δ. Μφκθσ και
τθσ υπ. αρικμ. 63/2013 απόφαςθσ του
Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Ξάνκθσ.

Ο Διμαρχοσ

ΚΑΠΗΑ ΣΗΕΜΘΛ

