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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 
 

             

 
Περίληψη 

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 13.554,60 € σε βάρος του Κ.Α.00-6117.007 για την παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ποσού 5.472,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6117.008 για την παροχή 
υπηρεσιών ιατρού εργασίας. 

Στα Σπάτα σήμερα 29 Μαρτίου 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.: 8742/24-03-2016 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 επτά (7) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες 

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

Απόντες 

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

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

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

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 19o ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ.7435/15-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το 
οποίο έχει ως εξής: 

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.   Επομένως η παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας, θα εκτελεσθεί µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του ∆ηµάρχου, εφόσον το συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει 
το ύψος των 20.000 € πλέον Φ.Π.Α. (Αποφ. Υπ. Οικον. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010). Η δαπάνη 
εργασιών θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του  ∆ήµου  οικον.  έτους  2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 00-
6117.007 µε τίτλο «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη αρχική πίστωση ύψους 
15.000,00 € και τον Κ.Α. 00-6117.007 με τίτλο «Αμοιβή ιατρού εργασίας» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 
αρχική πίστωση ύψους 8.000,00 ευρώ. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.06/29-03-2016 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 
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Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, έχουν  συνταχθεί οι προβλεπόμενες προτάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης ύψους 13.554,60 € και 5.472,00 ευρώ αντίστοιχα, η οποία εγκρίθηκε από τη ∆/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκαν µε α/α Β-178 και 179/2016 αντίστοιχα 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. 

Σύµφωνα  µε  τις δ/ξεις του άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010 άρθρου  72  παρ.  δ  και παρ. ε του  
Ν.3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», η Οικονοµική Επιτροπή, αποφασίζει  για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
και τον ορισµό των μελών επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και βάσει των  ανωτέρω, 
παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση με την οποία να : 

Ψηφίσει πίστωση ποσού 13.554,60 € με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6117.007 του προϋπολογισμού 
έτους 2016 για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας» και ποσού 5.472,00 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.00-6117.008 για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Αμοιβή ιατρού 
εργασίας».               
 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ψηφίζει πίστωση ποσού 13.554,60 Ευρώ με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6117.007 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2016 για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας», σύμφωνα με την 
συνημμένη ισόποση ΠΑΥ με αριθμό Β-178/2016 και 
Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.472,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.00-6117.008 για την εκτέλεση 
της εργασίας με τίτλο «Αμοιβή ιατρού εργασίας», σύμφωνα με την συνημμένη ισόποση ΠΑΥ με αριθμό Β-
179/2016.            

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2016. 

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

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 1.  Ζήση Μαρία του Ανδρέα 
 2.  Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 
 3.  Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ  4.  Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 

 
 5.  Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 
 6.  Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 
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