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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 
 

             

 
Περίληψη 

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6451.002 για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συνδρομές του Δήμου σε ηλεκτρονικά μέσα, εφημερίδες κ.λ.π.».  

Στα Σπάτα σήμερα 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 33353/4-11-2016 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε 
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες 
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος, ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα  Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Αποχώρησε μόνο από το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. 
Μπασινάς Ιωάννης. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του 
Ν.3852/2010, αναλαμβάνει προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής & Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μπάτρης Παναγιώτης. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. 

Ο Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος κ. Μπάτρης Παναγιώτης, εισηγούμενος το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
θέμα είπε τα εξής: 

Προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου, να ενημερώνονται για τις συνεχείς μεταβολές στις διαδικασίες 
καθώς και στις τροποποιήσεις που γίνονται στους Νόμους και στα Διατάγματα, απαιτείται η εγγραφή του 
Δήμου μας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εξειδικευμένες στην παροχή τέτοιων 
πληροφοριών.  

Τα τελευταία έτη, ο Δήμος μας, είναι συνδρομητής σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων από τις οποίες 
αντλεί σημαντική πληροφόρηση. Αναλυτικά συνεργάζεται, με τις εταιρείες ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, Σ. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ. Επιπλέον συμμετέχει ως συνδρομητής στο περιοδικό «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ» που εκδίδεται 
από την Ένωση Δημάρχων Αττικής. Με την αρ 228/2015 απόφαση  ΔΣ εγκρίθηκε η ανανέωση των 
συνδρομών στις ανωτέρω εφαρμογές και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται, η ψήφιση πίστωσης που αφορά την εγγραφή στις κάτωθι 
συνδρομητικές υπηρεσίες: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.26/8-11-2016 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 424/2016 
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1. Της εταιρείας Δήμος ΝΕΤ Ε.Π.Ε. που αφορά ειδική διαδικτυακή εφαρμογή (λογισμικό), με  θέματα που 
αφορούν τους ΟΤΑ. Η εφαρμογή περιλαμβάνει πρακτικές και εύχρηστες θεματικές ενότητες, οι κυριότερες 
από τις οποίες είναι ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ, ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ, Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ, Άδειες Προσωπικού, 
Προμήθειες, Υπηρεσίες, Μελέτες, Έργα, Άδειες Καταστημάτων Υ.Ε. και λοιπές άδειες, ΝΠΔΔ, διάφορα 
θέματα ΟΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ, Προγράμματα Χρηματοδοτήσεων, νομοθεσία - νομολογία,  αντί του ποσού 
των 1.250,00 € πλέον του Φ.Π.Α ετησίως. Επιπλέον η συγκεκριμένη εταιρεία παρέχει την εφαρμογή ή 
(λογισμικό), με  δυνατότητα πρόσβασης στο e-postirixis που παρέχει την δυνατότητα υποβολής 20 
φορολογικών ερωτημάτων καθώς και συμμετοχή σε τουλάχιστον 20 παρουσιάσεις θεμάτων, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως υποστήριξης – αντί του ποσού των 1.250,00 € πλέον ΦΠΑ. 

2. Της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 
Δήμων του κυρίου Θεοδώρου (στη βάση της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»), περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή το 
περιεχόμενο των βιβλίων: 

ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ   

όπου υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε νόμους, διατάξεις, πράξεις και με άμεση ενημέρωση των 
τροποποιήσεων αυτών. Επιπλέον, η προσφορά περιλαμβάνει δυνατότητα υποβολής είκοσι τεσσάρων (24) 
γραπτών ερωτημάτων (για ένα χρόνο) στον κ. Θεοδώρου, μέσω της εφαρμογής ερωτήσεων αντί του ποσού 
των 1.450,00 € πλέον του Φ.Π.Α ετησίως.  

3. Της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε., με θεματολογία δαπανών, εσόδων, προμηθειών κλπ. αντί του 
ποσού των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α.  

4. Ο Δήμος καταβάλει επιπλέον ι συνδρομή στο περιοδικό Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ που εκδίδεται από την Ένωση 
Δημάρχων Αττικής συνολικού ύψους 1.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (6,5%). 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα 
τον Κ.Α. 00-6451.002 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη αρχική πίστωση ύψους 9.000,00 €.  

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, έχει συνταχθεί η  προβλεπόμενη πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 
συνολικού ύψους 9.000,00 € η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκαν 
µε α/α Β-576 /2016 στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 και την 
εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. & το Υπ. Οικονοµικών. 

Παρακαλούμε λοιπόν, σύμφωνα  µε  τις δ/ξεις του  άρθρου  72  παρ.  δ  και παρ. ε του  Ν.3852/2010 «Νέα  
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», να 
εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.00-6451.002 του προϋπολογισμού του 
έτους 2016, σύμφωνα με την Π.Α.Υ με αριθμό Β-576/2016.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Διαθέτει πίστωση ποσού 9.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6451.002 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ. έτους 2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συνδρομές του Δήμου σε ηλεκτρονικά μέσα, 
εφημερίδες κ.λ.π.», σύμφωνα με την συνημμένη Π.Α.Υ με αριθμό  B-576/2016. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 424/2016. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος 
της Οικ. Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Μπάτρης Παναγιώτης 

 1.  Φύτρος Αντώνιος του Παρασκυεά 
 2.  Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 
 3.  Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 

  4.  Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  5.  Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 

     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
            ΜΑΡΚΟΥ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΘ3ΟΩ1Χ-9ΚΕ
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