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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 
 

             

 
Περίληψη 

Λήψη απόφασης για ψήφιση (διάθεση) πίστωσης ποσού 25.000,00€ για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
«ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

Στα Σπάτα σήμερα 21 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 21849/15-07-2016 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 – Πρόεδρος 
κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα. Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος                        Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου                                  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου                      Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου                                Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 04ου εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Μπασινάς Ιωάννης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου    θέματος 
της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Λύτρα Αθηνά.  

Εξαιτίας της απουσίας του προέδρου και του αντιπροέδρου της επιτροπής, χρέη προέδρου  ανέλαβε το 
μέλος τη πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Φύτρος Αντώνιος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο προεδρεύων Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Αποστολάτου Χαρά. 

Ο Προεδρεύων και μέλος της Επιτροπής κ. Φύτρος Αντώνιος εισηγούμενος το 06o θέμα ημερήσιας 
διάταξης είπε τα εξής: 

   Από την Δ/νση Περιβάλλοντος πρασίνου και Πολιτικής προστασίας του Δήμου συντάχθηκε η υπ΄ αριθ.  
71/2016 μελέτη με τίτλο «ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.738,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις οποίες  η παροχή υπηρεσιών (εργασίες) 
εκτελείται με τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980 μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 209 του 
Δ.Κ.Κ. Προεδρικού Διατάγματος, ως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3536/07 και το  άρθρο 20 
του Ν. 3731/08.   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.15/21-07-2016 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 267/2016 

 
 

ΑΔΑ: 6ΧΟΛΩ1Χ-ΛΟΝ



 

 

 

2 
   Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ: 4590/3.11.2014 κατευθυντήρια οδηγία 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων συμβάσεων επί του ν. 4281/2014, το Π.Δ 28/80 καταργείται από 1.3.2015 με εξαίρεση τα 
άρθρα 1-10,12-14, 16-17, 27-66, τα οποία καταργούνται με την έκδοση των Κανονισμών Ανάθεσης και 
Εκτέλεσης των άρθρων 172 παρ 1β-γ και 178 παρ1β-γ του ν. 4281/2014. 

   Κατόπιν με την υπ΄ αριθ.22015/406/27.02.2015 (ΦΕΚ 330/ 10.03.2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Οικ. Υποδ. 
Ναυτ.& Τουρ., μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις 
μελετών την 1.7.2015  και εκτέλεσης έργων την 1.12.2015 και κατόπιν παρατάθηκε έως  30.4.17 (ΦΕΚ 
2640/8.12.15 Β ). 

  Επομένως η εν λόγω εργασία (παροχή υπηρεσίας) θα εκτελεσθεί µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις , κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του ∆ηµάρχου, 
εφόσον το συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει το ύψος των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Αποφ. Υπ. Οικον. 
35130/739/10 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010), η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του  ∆ήµου  
οικον.  έτους  2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.35-6279.004 µε τίτλο «Κλαδεύσεις επικίνδυνων δένδρων »  
όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 25.000,00€. 

  Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, έχουν συνταχθεί οι προβλεπόμενες Προτάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης ύψους  25.000,00€ και η  οποία εγκρίθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
καταχωρήθηκαν µε α/α Β-458/6.7.16 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆.  113/10 στους 
∆ήµους  και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. & το Υπ. Οικονοµικών. 

  Επιπλέον το αίτημα με αριθ. Πρωτ: 20820/7.7.2016 καταχωρήθηκε επιτυχώς στο ΚΗΜΔΣ  και έλαβε τον  
15REQ004731267- 7/7/16 αριθμό καταχώρησης. 

  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 ύψους 25.000,00€ βάρος του Κ.Α.35-6279.004 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2016 για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ » έτους 2016, σύμφωνα με την  συνημμένη Π.Α.Υ με 
αριθμό Β-458/6.7.16. 

 
 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Διαθέτει πίστωση ποσού 25.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.35-6279.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2016 για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», 
σύμφωνα με την συνημμένη Π.Α.Υ με αριθμό Β-458/2016. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 267/2016. 

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

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  
και Προεδρεύων 

 
ΦΥΤΡΟΣ ΠΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

             ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Ζήση Μαρία του Ανδρέα. 
2.Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 

 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 4. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 
 5. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
  

   
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ   
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