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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 
 

             

 
Περίληψη 

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ύψους 5.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.10-6265.005 για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας “Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων”. 
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. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του 
θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Προεδρεύων και μέλος της Επιτροπής κ. Φύτρος Αντώνιος εισηγούμενος το 01o θέμα προ ημερήσιας 
διάταξης είπε τα εξής: 

Η εν λόγω εργασία (παροχή υπηρεσίας) θα εκτελεσθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση κατόπιν έκδοσης σχετικής 
απόφασης του ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 13 του αρ. 

20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α΄/23.12.08), εφόσον το συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει το ύψος των 20.000 € 
πλέον Φ.Π.Α. (Αποφ. Υπ. Οικον. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 
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Β/11-8-2010). Με την εν λόγω απόφαση ∆ηµάρχου εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στην 
προκειμένη οι προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην υπ. Αριθ.52/2014 Μελέτη της Δ/νσης 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης. 

Η  δαπάνη θα  βαρύνει τον  προϋπολογισµό του  ∆ήµου  οικον.  έτους  2016,  και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10-
6265.005 με τίτλο «Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων», έχουν εγγραφεί 15.000,00 ευρώ και θα 
χρησιμοποιηθούν έως 5.000,00 ευρώ. 

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, έχει συνταχθεί η προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, 
ύψους 5.000,00 ευρώ µε α/α Β-467/15-07-2016 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: 

Παρακαλούμε  την  Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση με την οποία να: 

Ψηφίσει πίστωση ύψους 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.005 του προϋπολογισμού του ∆ήµου  
οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης  για τη Συντήρηση των φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Διαθέτει πίστωση ύψους 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.10-6265.005 του προϋπολογισμού του ∆ήµου 
οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για τη Συντήρηση των φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων, σύμφωνα με την συνημμένη Π.Α.Υ με αριθμό Β-467/2016. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 255/2016. 

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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