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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 
             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο: «ΕΚΚΕΝΩΣΗ 
ΒΟΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ». 

Στα Σπάτα σήμερα 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 17849/22-06-2018 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου & Αντιπροέδρου της Επιτροπής και σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.3852/2010, ανέλαβε προεδρεύων ο κ. Μπέκας Γεώργιος, Δημοτικός 
Σύμβουλος & τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Ο Προεδρεύων κ. Μπέκας Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, 
ήτοι: 
Παρόντες  

κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος – Προεδρεύων της Επιτροπής 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

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

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σμέρος Γεώργιος. 

Ο Προεδρεύων κ. Μπέκας Γεώργιος εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17753/22-06-2018 έγγραφο το 
οποίο έχει ως εξής: 
«Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις : 

 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων       

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010), πρόγραμμα «Καλλικράτης» 

 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 118 περί της 
απευθείας ανάθεσης. 

και επειδή θεωρείται σημαντική η διατήρηση της υγιεινής του περιβάλλοντος και των δημοτικών κτιρίων,  
για την υγεία των δημοτών,  των επισκεπτών και των εργαζομένων του Δήμου,   
κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της εργασίας εκκένωσης βόθρων των δημοτικών καταστημάτων,  
εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων του Δήμου.   
Ο προϋπολογισμός της παραπάνω εργασίας, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 6.300,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α., στο ποσό των 7.812,00 € με Φ.Π.Α. (24%) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 
Η εργασία  δύναται να ανατεθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εφόσον το συνολικό ποσό δεν 
υπερβαίνει το ύψος των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 1, αρ. 118,      Ν. 4412/2016. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.13/27-06-2018 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 313/2018 
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Στον προϋπολογισμό του Δήμου ή στις αναμορφώσεις αυτού, οικονομικού έτους 2018, ο οποίος 
ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθ. 480/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 7K0XΩ1X-ΒΝΩ) και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 489/234/26-1-2018 απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό αυτό.  
Ο Δήμος πρέπει να προβεί στην δαπάνη της εργασίας εκκένωσης βόθρων ποσού 8.000,00€ από τους  
ΚΑ:30-6276.001 & ΚΑ 15-6276.001 
Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα µε  τις διατάξεις του  άρθρου  72  παρ. 1δ του  Ν.  3852/2010 η 
Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την δαπάνη της εργασίας «Εκκένωση Βόθρων Δήμου» και να 
διαθέσει (ψηφίσει) την πίστωση σε βάρος των ΚΑ 30-6276.001 & 15.6276.001 του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2018». 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 7.812,00 € σε βάρος του Κ.Α.30-6276.001 & 
15.6276.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την εργασία με τίτλο: «ΕΚΚΕΝΩΣΗ 
ΒΟΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ». 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 313/2018. 

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

Ο Προεδρεύων - Δημ. Σύμβουλος 
& Μέλος της Οικ. Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΜΠΕΚΑΣ 

 1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
 2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
 3. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
 4. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 

  5. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 
              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΡΜΔΩ1Χ-ΔΒΥ
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