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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 31ηΠρ./31ηΣυν./17589/23-7-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με μόνιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 441/20987/8-9-2020 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό 
μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6)Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 7) Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 8) Τσουκαλά Παναγιώτη, 
τακτικό μέλος. 
 Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος,  τακτικό μέλος, παρά 
το γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
31ηΠρ./31ηΣυν./17589/23-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 

Με την λήξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός 

σύμβουλος κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), ο οποίος κατά την έναρξη της 

συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε. 

Κατά την έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο  

δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, τακτικό μέλος. 

Με πρόταση του προέδρου την οποία αποδέχτηκαν κατά πλειοψηφία(κατά ο  

δημοτικός σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος και παρών ο  δημοτικός σύμβουλος 

κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης), συζητήθηκε ως 2ο  θέμα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ το 

12ο θέμα της πρόσκλησης. 
 Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Έκθεση 
Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου έτους 2021.». 
     
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 17095/20-7-2021 εισήγηση από το 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπ΄ όψιν της: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, με το οποίο συγκροτήθηκε η Οικονομική 

Επιτροπή: 
Α. Την με αρ. 276/1-9-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΞ6ΟΩΚΥ-Σ3Ε), με 
την οποία εκλέχθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με θητεία από 1/9/2019 έως 
6-11-2021. 
Β. Τις με αρ. 441/20987/8-9-2020  (ΑΔΑ:6ΧΠ0ΩΚΥ-ΘΗΞ) και με αρ.189/8834/13-4-2021 
(ΑΔΑ:Ψ0Ι7ΩΚΥ-ΓΑΓ) αποφάσεις Δημάρχου,  με τις οποίες ορίστηκαν οι  Αντιδήμαρχοι 
και τα υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έχουν ως εξής:  
 
Τακτικά μέλη:                      κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος) 
                                            κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος) 
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                                            κ. Σακκαλόγλου Αγγελική  
                                            κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος  
                                            κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος 
                                            κ. Τσομπάνογλου Φώτιος 
                                            κ. Αλατσίδου Ελένη 
                                            κ. Χατζή Ελένη 
                                            κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης 
Αναπληρωματικά μέλη:       κ. Καναβός Μιλτιάδης 
                                            κ. Μανούρης Παναγιώτης 
                                            κ. Γρίβα Ελένη 
                                            κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος 
                                            κ. Βανδώρος Σπυρίδων 
                                            κ. Μποτζιολή Ελένη 
                                            κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος 

  
2. Τις διατάξεις του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί περί 

αρμοδιοτήτων  Οικονομικής Επιτροπής. 
  
3. Το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 - 

περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής, όπου αναφέρεται ότι η Οικονομική 
Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε Ειδική Συνεδρίαση.  

 
4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Οικονομική 

Επιτροπή έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για το Α΄ εξάμηνο  έτους 2021: 
 

ΠΡΑΞΕΙΣ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΕΤΟΥΣ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ: 1  ΕΩΣ 247 
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Θ  Ε  Μ  Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 12/1/2021 
Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης οικ. έτους 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής 
και των Νομικών του Προσώπων. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2 >> 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της 
Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη 
του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» και 
συγκρότηση της Επιτροπής. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

3 >> 

Ορισμός Επιτροπής διενεργείας κληρώσεων ε.ε. προς 
συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

4 >> 
Ορισμός δικηγόρου - Διόρθωση ονόματος δικηγόρου της 
με αρ. 280/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

5 >> 
Έγκριση της μελέτης για την υλοποίηση του έργου 
«Ανάπλαση  κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην 
περιοχή της Καλογρέζας Δήμου Νέας Ιωνίας». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

6 >> 

Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του 
έργου «Ανάπλαση  κοινοχρήστων χώρων και πλατειών 
στην περιοχή της Καλογρέζας Δήμου Νέας Ιωνίας», στα 
πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

7 >> 

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών, στο πλαίσιο της 
υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για χρηματοδότηση από 
τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ



3 

 

8 19/1/2021 
Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021, 
βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

9 >> 
Σύσταση παγίας προκαταβολής 2021 - Ορισμός 
υπολόγου. 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

10 >> 

Αποδοχή επιχορήγησης για την κατανομή ποσού 
600.000,00 ευρώ για τη  Λειτουργία καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των 
ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους 
χρηματοδότησης για το έτος 2020 στους Δήμους, 
σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 28 
Δεκεμβρίου 2020 τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 5732. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

11 >> 

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης 
ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021, 
βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

12 >> 

Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32του Ν.4412/2016. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

13 >> 

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και 
αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 
2021, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

14 >> 

Έγκριση δαπανών  απόδοσης λογαριασμού, από την 
υπόλογο υπάλληλο Δέσποινα Μαλαφέκα, του χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού  – Απαλλαγή υπολόγου. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

15 >> 
Εκτέλεση της με αρ. Α17366/2020 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

16 >> 
Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση ετησίας 
Επιτροπής διενεργείας συνοπτικών διαγωνισμών έργων, 
έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

17 >> 

Συγκρότηση Επιτροπών, αναλόγως του αντικειμένου 
παραλαβής, δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 
υπηρεσιών για το έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

18 >> 

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και 
αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021, βάσει του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

19 >> 

Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για τις 
απευθείας αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών 
έτους 2021 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών 
του Δήμου, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/16. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

20 >> 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης 
του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών 
δημοσίευσης σε τοπική ημερήσια εφημερίδα. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

21 26/1/2021 
Ορισμός Δικηγόρου. ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

22 >> 
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Νέας Ιωνίας, 
οικ. έτους 2019. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

23 >> 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της 
Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη 
εκπόνησης μελετών του έργου «Επανάχρηση  
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 3» 
και συγκρότηση της Επιτροπής. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

24 >> 
Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάληψη του 
έργου «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

25 >> 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Αικατερίνης Κούτη  
για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων 
αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Δ/ΝΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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26 >> 
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 
00.6495.0002,  με τίτλο  «Λοιπές δαπάνες». 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

27 >> 

Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους του 
Δήμου Νέας Ιωνίας, κατά δύο [2] μήνες, στον Οικονομικό 
Φορέα με την επωνυμία: «Δ. ΤΙΓΚΑ - Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ 
Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο: «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

28 >> 

Έγκριση έκδοσης  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση 
δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση 
καρτών ψηφιακών ταχογράφων, από την αρμόδια 
Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

29 >> 
Διόρθωση της με αρ. 15/2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής για την εκτέλεση της με αρ. Α17366/2020 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

30 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 1083/2021). 

ΤΜΗΜΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

31 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 1085/2021). 

ΤΗΜΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

32 >> 
Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2020 για το 
Δ΄ τρίμηνο. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

33 >> 

Διόρθωση ονόματος μέλους της Επιτροπής διενεργείας 
του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση 
πεζοδρομίων έτους 2019», που συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αρ. 02/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

34 2/2/2021 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή 
της υπολόγου υπαλλήλου Σουρίλα Ελένης, χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής που αφορά την προμήθεια 
ανταλλακτικού τροφοδοτικού ΗUB για το μηχάνημα 
προτεραιότητας του ΚΕΠ. 

ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

35 >> 

Έγκριση της μελέτης με αριθ. πρωτ.1059/18-1-2021, που 
συνέταξε το Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας, 
για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης τριών λεωφορείων 
της Δημοτικής Συγκοινωνίας και έγκριση της 
τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 28971/27-
11-2020, μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και της 
Ασφαλιστικής με την επωνυμία  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

36 >> 

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας περιόδου 
1/1/2019 - 31/12/2019. 

ΟΠΑΝ 

37 >> 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2020, 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

ΟΠΑΝ 

38 9/2/2021 

Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 363/18-12-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  
λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. 

Δ/ΝΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

39 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6733.0001 
«Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε απόρους 
δημότες» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 συνολικού 
ύψους  400,00 €, για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμου 
δημότη. 

Δ/ΝΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

40 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 15.7135.0001 
«Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021 συνολικού ύψους  1.289,60 € με ΦΠΑ 24%, 
προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια και τοποθέτηση 

Δ/ΝΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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κουρτινών (ρολοκουρτίνες με μηχανισμό) για το Β΄ ΚΑΠΗ. 

41 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 15.6484.0003, 
με τίτλο: «Λοιπά έξοδα Κατασκήνωσης - έκτακτες 
ανάγκες», συνολικού ύψους 3.038,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, 
για τη μίσθωση λεωφορείων για τις ανάγκες μετακίνησης 
φιλοξενουμένων της Δημοτικής Κατασκήνωσης την 
Κατασκηνωτική Περίοδο 2021. 

Δ/ΝΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

42 >> 
Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 2707/2021). ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

43 >> 

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού 
για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου 
«Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγίου 
Κωνσταντίνου 3». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

44 >> 

Έγκριση έκδοσης  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση 
δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση 
καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια 
Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

45 >> 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις Διευθύνσεις 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, 
Περιβάλλοντος και στο Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, για την 
κάλυψη άμεσων αναγκών τους, λόγω της εμφάνισης του 
Κορωνοϊού COVID-19. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

46 18/2/2021 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 45/9-2-2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετική με την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις 
Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής 
Προστασίας, Περιβάλλοντος και στο Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης  & Πληροφορικής, για την 
κάλυψη άμεσων αναγκών τους λόγω της εμφάνισης και 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

47 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 
3102). 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

48 >> 
Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ. 3105). ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

49 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 3107). 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

50 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 3108). 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

51 >> 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών 
έτους 2020 για το Δ΄ τρίμηνο, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας 
με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΚΕΒΡΕΦΟ 

52 >> 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού 
για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων 
έτους 2019». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

53 >> 

Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος 
Νέων Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου « Συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων 2019-2020». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

54 >> 
Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή 
εργασιών που αναφέρονται για την εφαρμογή του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

55 >> 

Ένταξη Πράξης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

56 >> 
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. 
Πρωτ.31667/31-10-2019 σύμβασης του Δήμου Νέας 
Ιωνίας με τον Οικονομικό φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» που έχει 
αντικείμενο την «ετήσια προμήθεια φρέσκου γάλακτος για 
τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, η 
οποία παρατάθηκε χρονικά μέχρι τέλος Απρίλιου, με την 
245/1-9-2020 πράξη της Οικονομικής επιτροπής. 

57 23/2/2021 
Διόρθωση κατηγορίας χρηματικού υπολοίπου χρήσης 
2020. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

58 >> 

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού 
για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου 
«Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου 
Κωνσταντίνου 3». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

59 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 
του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

60 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 
του ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

61 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 
του ΟΠΑΝ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

62 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 
του ΚΕΜΙΠΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

63 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 
15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, συνολικού 
ύψους  1.240,00 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να 
υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης (ταψάκια 
φαγητού, αλουμινίου, με καπάκι). 

Δ/ΝΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

64 >> 

Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000 € από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της 
Χώρας, για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων τους. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

65 >> 
Απαλλαγή ακινήτου από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ). 

ΤΜΗΜΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

66 >> 

Επικύρωση πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & 
Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Δήμου Νέας Ιωνίας και του Νομικού Προσώπου 
ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ., καθώς και ορισμός προσωρινών αναδόχων. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

67 >> 
Λήψη απόφασης επί του  1ο πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για το έργο: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης 
ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

68 2/3/2021 
Έγκριση παρατάσεως της προμηθείας - εργασίας υπό 
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων τηλεχειρισμού 
και εργασία εντάξεως αυτών σε λογισμικό τηλεχειρισμού». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

69 >> 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού 
για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων 
έτους 2019». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

70 >> Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4237/2021). Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
71 >> Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4238/2021). Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
72 >> Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4240/2021). Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
73 >> Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4242/2021). Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
74 >> Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4234/2021). Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
75 >> Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4230/2021). Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
76 >> Αποζημίωση για ζημιά αυτοκινήτου (Αρ.πρωτ.5168). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

77 >> 

Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους του 
Δήμου Νέας Ιωνίας (για το είδος: ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ), κατά ένα [1] μήνα. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

78 >> 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 4ο 

ΚΕΜΙΠΟ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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τρίμηνο οικ. έτους 2020. 

79 >> 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή 
του υπολόγου υπαλλήλου ΓΚΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
xρηματικού  εντάλματος προπληρωμής που   αφορά   την 
αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  
και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την 
αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

80 >> 

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
τους - Β’ κατανομή έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

81 9/3/2021 
Έγκριση μελέτης του έργου «Συντηρήσεις υποδομών 
κτιρίων-σχολικών μονάδων». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

82 >> 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης 
ΑΤ10 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

83 >> 
Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ 
Εξαμήνου έτους 2020. 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

84 >> 

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από το ενιαίο τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) επιχειρήσεων 
που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού για το χρονικό 
διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

85 >> Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 5888). ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 
86 >> Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 5457). ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

87 >> 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση 
δαπάνης που αφορά  την πληρωμή  προμήθειας ειδών 
για την αποφυγή του κορονοϊού για το οικονομικό έτος  
2021. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

88 >> 

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση 
δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από 
ΚΤΕΟ, 1( ενα) Λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας για 
το έτος 2021. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

89 >> 

Ενοικίαση υπηρεσιών ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση 
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της ανάγκης 
μετακίνησής τους, προς τα εμβολιαστικά κέντρα, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός τους για 
τον covid 19. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

90 >> 

Κατανομή ποσού ύψους 51.289.009,29 ευρώ σε Δήμους 
της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας 
προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της 
χώρας. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

91 >> 
Προγραμματισμός σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου 
έτους 2021 (1 ΠΕ Ιατρός) για την κάλυψη αναγκών της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

92 16/3/2021 

Ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ ως 
προσωρινού αναδόχου, του έργου: «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο 
Νέας Ιωνίας. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

93 >> 

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνιση τους με 
τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014 έτους 2020» και 
πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

94 >> 
1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

95 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 6081). 

ΤΜΗΜΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

96 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 6095). 

ΤΜΗΜΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

97 >> Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. ΤΜΗΜΑ  
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πρωτ. 6091). ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

98 >> 
Έγκριση Πρακτικού & διεξαγωγής  Δημοπρασίας  
Μίσθωσης ακινήτου  για την στέγαση  του 9ου 
Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας. 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

99 >> 

Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη 
αναγκών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων 
του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-
19. 

Α΄/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

100 >> 

Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών 
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη 
αναγκών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Νέας 
Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19». 

Β΄/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

101 >> 

Έγκριση προκήρυξης διεξαγωγής πλειοδοτικής, φανερής 
και προφορικής Δημοπρασίας καθώς και των όρων αυτής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77/Α/ 30-
3-1981) για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων 
απορριμμάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

102 >> 
Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

103 >> 
Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

104 >> 

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & 
ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου,  για την 
προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από τα 
ΕΛΤΑ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

105 >> 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση 
δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση 
καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια 
Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

106 23/3/2021 
Αποζημίωση του κ. Σκοτάδη – Εξωδικαστική επίλυση της 
διαφοράς. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

107 >> 
Αποζημίωση του κ. Κορκοβίλη – Εξωδικαστική επίλυση 
της διαφοράς. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

108 >> 
Αποζημίωση του κ. Παπαδάκη – Εξωδικαστική επίλυση 
της διαφοράς. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

109 >> 

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
τους-Γ’ κατανομή έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

110 30/3/2021 

Αντικατάσταση μελών Επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών προμηθειών και παραλαβής παροχής 
υπηρεσιών  έτους 2020 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

111 >> 

Έγκριση Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των 
ορίων, έγκριση της με αριθ. πρωτ.3968/22-3-2021 μελέτης 
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και καθορισμός όρων 
του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων προμήθειας 
τροφίμων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της Δημοτικής 
Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας, κατά την διάρκεια 
λειτουργίας της, το καλοκαίρι του 2021, εκτιμώμενης αξίας 
58.502,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου 
Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

112 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 
του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

113 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 
του ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

114 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 
του ΟΠΑΝ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

115 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 
του ΚΕΜΙΠΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

116 >> 
Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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Υπηρεσιών, κατά τρείς [3] μήνες. 

117 >> 

Ανάθεση ενοικίασης υπηρεσιών ασθενοφόρου για την 
εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
λόγω της ανάγκης μετακίνησής τους, προς τα 
εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο 
εμβολιασμός τους για τον covid 19. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

118 >> Μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.7223/2021). ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

119 >> 
Παράνομες παρακρατήσεις – Εξωδικαστικός 
συμβιβασμός κατ΄αρ.40 Ν. 4735/2020 όπως 
αντικατέστησε το αρ.72 Ν.3852/20210. 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

120 >> 
Παράνομες παρακρατήσεις – Άσκηση αγωγής. ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

121 >> 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή 
του υπολόγου υπαλλήλου  Μπιλίρη  Κων/νου, xρηματικού  
εντάλματος προπληρωμής που   αφορά   την 
αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  
και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την 
αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

122 >> 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση 
δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο δικύκλων 
του Δήμου από  ΚΤΕΟ, για το έτος 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

123 >> 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή 
του υπολόγου υπαλλήλου Δημητρίου Πουλή, Χρηματικού 
Εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση 
δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από 
ΚΤΕΟ, 1(ένα) λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, για 
το έτος 2021. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

124 20/4/2021 

«Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.πρωτ.2251/01-02-
2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , 
καθώς και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης 
Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω 
των ορίων», για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας 
Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

125 >> 
Συγκρότηση ετησίας επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών 
έργων έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

126 >> 
Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού προς 
διενέργεια, «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για το 
Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

127 >> 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της 
πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

128 >> 
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 
15.7135.0001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

129 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 
15.7131.0001, για την προμήθεια δύο κλιματιστικών 
μονάδων 18.000BTU έκαστο για το Β΄ ΚΑΠΗ του δήμου 
Νέας Ιωνίας. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

130 >> 
Παράνομες παρακρατήσεις Νομικής Συμβούλου. ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

131 >> 
Ορισμός Δικηγόρου ενόψει της δημοσιεύσεως της με 
αρ.2/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Ν.Ιωνίας(εργατικές διαφορές). 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

132 >> 

Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης/ προσωρινού αναδόχου 
και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 
Νέας Ιωνίας και του Νομικού Προσώπου ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

133 >> 
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν. Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 
4412/16. 

134 >> 
Αποζημίωση: 1) της εταιρείας «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ 
Α.Ε.», 2) της εταιρείας «GENERALI HELLAS A.A.E.» - 
Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

135 >> 
Αποζημίωση του κ. Καπλάνη - Εξωδικαστική επίλυση της 
διαφοράς. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

136 >> 
Αποζημίωση των κ. Λαγκούση - κ. Πουραϊμη / 
Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

137 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 7503). 

ΤΜΗΜΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

138 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 7505). 

ΤΜΗΜΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

139 >> 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 7506). 

ΤΜΗΜΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

140 >> Eπιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. αίτησης 7459/2021). ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 
141 >> Eπιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. αίτησης 7736/2021). ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

142 >> 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης 
του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών ενόψει του 
εορτασμού του Πάσχα. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

143 >> 

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της χώρας, 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
τους-Δ΄κατανομή έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

144 >> 

Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού 
ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και 
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την 
εμφάνιση του κορονοϊού   COVID-19. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

145 >> 
1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οικ. 
έτους 2021. 

ΚΕΜΙΠΟ 

146 >> 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 1ο 
τρίμηνο οικ. έτους 2021. 

ΚΕΜΙΠΟ 

147 >> 
Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα 
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

148 23/4/2021 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 
4412/16. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

149 >> 

Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.πρωτ.2251/01-02-2021 
μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και 
για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», 
για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας Συμβούλου για 
την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν. Ιωνίας. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

150 27/4/2021 

Έγκριση δαπανών  απόδοσης λογαριασμού από την 
υπόλογο υπάλληλο Κατερίνα Κούτη του Χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής για την για την αντιμετώπιση 
δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού  – Απαλλαγή υπολόγου. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

151 >> 
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής 
για την παραλαβή του έργου: Συντήρηση κι επισκευή 
δημοτικών ηλεκτρικών δικτυών κι εγκαταστάσεων. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

152 >> 
Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2021 για το 
Α’ τρίμηνο. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

153 >> Απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ΤΜΗΜΑ  
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για  όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που 
διέκοψαν ή περιόρισαν  υποχρεωτικά τη λειτουργία τους 
λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού - COVID-19  και δεν έκαναν χρήση  
κοινόχρηστου χώρου για τις χρονικές περιόδους,  από 14 
Μαρτίου 2020 έως 24 Μαίου 2020 & από 3 Νοεμβρίου 
2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ανεξαρτήτως του χρόνου 
υποβολής της αίτησής τους και της πληρωμής της 1ης 
δόσης για την χρήση του κοινόχρηστου χώρου για το έτος 
2020. 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

154 >> 

Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης με αριθ. 
Πρωτ.31667/31-10-2019 και των τροποποιήσεων αυτής, 
για ένα μήνα (1) και συγκεκριμένα μέχρι 31 Μαΐου του 
έτους 2021 η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου 
Νέας Ιωνίας με τον Οικονομικό φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με 
αντικείμενο την «ετήσια προμήθεια φρέσκου γάλακτος για 
τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

155 >> 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης 
του προϋπολογισμού για την προμήθεια Πασχαλινών 
κατασκευών. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

156 >> 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση των οικονομικών 
καταστάσεων οικ. έτους 2019, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας 
με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΚΕΒΡΕΦΟ 

157 >> 

Έγκριση Αναμόρφωσης στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικ. έτους 
2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ( 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας. 

ΚΕΜΙΠΟ 

158 >> 

Αποδοχή επιχορήγησης για την απόδοση εσόδων από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021,στους 
Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης 
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η,2η, 
και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

159 >> 
Διαγραφή  ποσών  από  Χρηματικούς  Καταλόγους (αρ. 
πρωτ. 9217/2021). 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

160 >> 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση 
δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση 
καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια 
Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

161 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α. 15.6699.0001 
«Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021, συνολικού ύψους  1.240,00 € με ΦΠΑ 24%, 
προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας 
χρήσης (ταψάκια φαγητού, αλουμινίου, με καπάκι) και 
15.6482.0001 «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης, 
προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού ύψους  1.858,64 € με 
ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια ειδών 
οικιακής χρήσης καθώς και ειδών εστίασης, για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

162 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6733.0002, 
με τίτλο «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, 
οικονομικά αδύναμων προσώπων», προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη του κόστους 
ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

163 >> 
Εκτέλεση της με αρ. 2/2021 οριστικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  (εργατικές διαφορές). 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

164 >> 

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της 
υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στην 
Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, 
Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Περιβάλλον» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών». 

165 >> 

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της 
υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στην 
Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 
αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στον 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και 
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 
οικισμών» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
του Υπουργείου Εσωτερικών». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

166 >> 

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της 
υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στην 
Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 
συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - 
πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 
πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 
πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας 
και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» στον άξονα προτεραιότητας: 
«Ψηφιακή σύγκλιση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών». 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

167 28/4/2021 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 
00.6434.0001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού 
ύψους 2.018,10 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να 
υλοποιηθεί προσφορά έτοιμων γευμάτων στους 
ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», 
ενόψει των εορτών του Πάσχα. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

168 11/5/2021 
Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης. ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

169 >> 
Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης. ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

170 >> 
Νομική υποστήριξη του υπαλλήλου Πουρανόπουλου σε 
υπόθεση ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών την 18-5-2021. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

171 >> 
Νομική υποστήριξη της υπαλλήλου κ. Λιάτσου  σε 
υπόθεση ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών την 18-5-2021. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

172 >> 
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου 3» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

173 >> 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση της 
Επιτροπής προσωρινής λαι οριστικής παραλαβής του 
έργου: «Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακααθάρτων και 
εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

174 >> 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12 του 
προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

175 >> 
Έγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών 
ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

176 >> 
Εισήγηση για κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας 
για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

177 >> 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 
3315/11-02-21 μελέτης και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

178 >> 
Αποζημίωση της κ. Κομητοπούλου - Εξωδικαστική 
επίλυση της διαφοράς. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

179 >> 
Αποζημίωση της κ. Παπασταυροπούλου - Εξωδικαστική 
επίλυση της διαφοράς. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

180 >> Αποζημίωση του κ. Μαργέτη - Εξωδικαστική επίλυση της Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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διαφοράς. 

181 >> 

Κατανομή συνολικού ποσού 4.960.459,61 σε Δήμους της 
Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2021 ,για την καταβολή 
μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των 
υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς , συμφωνά με 
το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο 
Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

182 >> 

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
τους-Ε’ κατανομή έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

183 >> 
Κατανομή ποσού ύψους 16.910,000,00 € από τους 
ΚεντρικούςΑυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της 
Χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

184 >> 

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της χώρας για 
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους -
Β΄κατανομή έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

185 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 
30.6662.0006 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» 
συνολικού ύψους 2.378,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

186 >> 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση των τριμηνιαίων 
καταστάσεων Α΄ τριμήνου 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου 
μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΚΕΒΡΕΦΟ 

187 >> 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του 
ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΚΕΒΡΕΦΟ 

188 >> 

Έγκριση  Δαπανών  Απόδοσης  Λογαριασμού,  από την  
υπόλογο υπάλληλο Λασκούλη  Παναγιώτα, του 
Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής   για την  κάλυψη 
δαπάνης ταχυδρομικών τελών. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

189 18/5/2021 
Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικον. έτους 
2020 για έγκριση. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

190 >> 

Επανέγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών 
ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021», και 
έγκριση της διακηρύξεως αυτού. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

191 >> 
2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 
2021. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

192 >> 
Ορισμός δικηγόρου κ. Παπαρρηγόπουλο (αρ. πρωτ. 
11002/2021). 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

193 >> Ορισμός δικηγόρου Ζαγγανά (αρ. πρωτ.11001/2021). 
ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

194 >> 
Ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο 
Αθηνών κ. Παπαρρηγόπουλο (αρ. πρωτ. 11047/2021). 

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

195 >> 
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού αντιπυρικής 
ζώνης και αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων 
της Δημοτικής κατασκήνωσης. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

196 >> 
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον εργασιών καθαρισμού, 
αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους 
πρασίνου για την αποφυγή πυρκαγιών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

197 >> 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή 
του υπολόγου υπαλλήλου Σπύρου Σπυρίδων του Μιχαήλ, 
xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την 
αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση 
και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την 
αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

198 >> 
Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής 
αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ 
του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΕΒΡΕΦΟ 
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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

199 25/5/2021 
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής 
για την παραλαβή του έργου: Συντήρηση κι επισκευή 
δημοτικών ηλεκτρικών δικτυών κι εγκαταστάσεων. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

200 >> 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ»  στα πλαίσια της πρόσκλησης 
ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

201 >> 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Νέας 
Ιωνίας»  στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ11 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών μελετών. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

202 >> 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια 
της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή 
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

203 >> 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της 
πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς 
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, 
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 
πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 
πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας 
και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-
ΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

204 >> 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση 
δαπάνης πληρωμής πιστοποιητικού ελέγχου  ανυψωτικών 
μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος  για το 
οικονομικό έτος  2021. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

205 31/5/2021 

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών και έγκριση 
υποβολής αίτηση χρηματοδότησης της πράξης 
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ» στα πλάισια της Πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 
1821-Ελλάδα 2021» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

206 1/6/2021 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Νέας 
Ιωνίας»  στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ11 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου 
Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών μελετών». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

207 >> 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της 
πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς 
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, 
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 
πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 
πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας 
και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-
ΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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208 >> 

Εγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του 
έργου με τίτλο: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 
1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

209 >> 

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες για την 
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας, δια βίου 
μάθησης και Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας για το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 
2021», 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

210 >> 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή 
του υπολόγου υπαλλήλου Τσαλαπάτη Ιωάννη, 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την 
αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση 
και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων, από την 
αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

211 >> 
Παράνομες παρακρατήσεις – Εξωδικαστικός 
συμβιβασμός κατ΄ αρ. 40 Ν. 4735/2020 όπως 
αντικατέστησε το αρ. 72 Ν. 3852/20210. 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

212 >> 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και 
απαλλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Μακρίδη Ιωάννη, 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την 
αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον 
έλεγχο δικύκλων του Δήμου από ΚΤΕΟ για το έτος 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

213 >> 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής 
και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση 
δαπάνης που αφορά την επιμόρφωση εργαζομένων 
οδηγών του Δήμου, με σκοπό την ανανέωση 
πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

214 >> 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών, συμμετεχόντων σε Διεθνή Διαγωνισμό που 
διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών 
της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας το καλοκαίρι 
του έτους 2021 και ορισμός Προσωρινών Αναδόχων. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

215 >> 

Διενέργεια ηλεκτρονικού Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού και 
καθορισμός όρων, για την ετήσια προμήθεια τροφίμων. 
Του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Φρέσκου γάλακτος 
για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας 
Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 392.215,12 
ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

216 3/6/2021 

Ανάκληση της με αρ. 207/1-6-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

217 8/6/2021 
Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου 
«Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου  
Νέας Ιωνίας έτους 2018». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

218 >> 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της 
πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς 
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, 
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 
πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 
πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας 
και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:«Ψηφιακή Σύγκλιση» και έγκριση 
μελετών. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

219 >> 
Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού 
πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2020. 

Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 

220 >> Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
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πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2020. 

Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 

221 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 
00.6733.0001 «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε 
απόρους δημότες»» του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους  2021 συνολικού ύψους  500 €, για την ενίσχυση 
οικονομικά αδύναμου δημότη. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

222 >> 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή 
του υπολόγου υπαλλήλου  Γκαγκά  Νικόλαου Xρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής   που  αφορά την προμήθεια   
ειδών που αφορούν την  αντιμετώπιση της πανδημίας  
του Κορονοϊού. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

223 15/6/2021 

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής 
για την παραλαβή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ. Α. 27934/2014». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

224 >> 
Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για το 
έργο με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

225 >> 
Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάληψη του 
έργου: «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών 
δικτύων και εγκαταστάσεων, έτους 2021.» 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

226 >> 

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2021. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

227 >> 

Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικ. έτους 
2020, του ΝΠΔΔ του Δήμο μας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΑΣ  (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΚΕΒΡΕΦΟ 

228 >> 
Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση 
άπορου δημότη. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

229 22/6/2021 
Έγκριση Δ΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του 
έργου: «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών 
Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020». 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

230 28/6/2021 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του 
ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)» 

ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο 

231 >> 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το 
έργο με τίτλο: «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού 
στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 3» και κατακύρωση του 
αποτελέσματος διαγωνισμού. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

232 >> 

Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής 
Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες 
για υποδομές ποδηλάτων», προϋπολογισμού 73.448,67€ 
(συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων, και Φ.Π.Α. 24%). 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

233 >> 
Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης 
Δήμου Νέας Ιωνίας», προϋπολογισμού 74.375,17€ 
(συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων, και Φ.Π.Α. 24 %). 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

234 >> 

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων στους κωδικούς ΚΑ 
15.6661.0001 με τίτλο Υλικά συντήρησης κι επισκευής 
κτιρίων  και ΚΑ 15.6261.0001 με τίτλο Συντήρηση κι 
επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου για προμήθεια-
τοποθέτηση μοκετών και δαπέδου PVC σε χώρους του 
7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

235 >> 

Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη των πρακτικών 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και ορισμού 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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236 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 
του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

237 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 
του ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

238 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 
του ΟΠΑΝ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

239 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 
του ΚΕΜΙΠΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

240 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 
του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

241 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 
του ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

242 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 
του ΟΠΑΝ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

243 >> 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 
του ΚΕΜΙΠΟ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ 

244 >> 

Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα 
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2021 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

Ο.Π.Α.Ν 

245 >> 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2021 για το 
1ο τρίμηνο, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

Ο.Π.Α.Ν 

246 >> 

Ψήφιση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

Ο.Π.Α.Ν 

247 >> 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή 
του υπολόγου υπαλλήλου Τσικνή Παναγιώτη, xρηματικού  
εντάλματος προπληρωμής που αφορά την επιμόρφωση 
εργαζόμενου οδηγού  του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  
πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

 Το με αρ. πρωτ. 16378/12-7-2021 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε από τις υπηρεσίες, να 
ενημερώσουν ποιες από τις παραπάνω αποφάσεις έχουν εκτελεστεί ή τι περαιτέρω ενέργειες έχουν 
γίνει. 

 Το με αρ. πρωτ. 16787/2021 έγγραφο από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων 
Σχέσεων. 

 Το με αρ. πρωτ. 16797/2021 έγγραφο από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας. 
 Το με αρ. πρωτ. 16764/2021 έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 
 Το με αρ. πρωτ. 16745/2021 έγγραφο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 Το με αρ. πρωτ. 16821/2021 έγγραφο από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής. 
 Το με αρ. πρωτ. 16742/2021 έγγραφο από το Τμήμα Προσωπικού. 
 Το με αρ. πρωτ. 16711/2021 έγγραφο από το Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας. 
 Το με αρ. πρωτ. 16792/2021 έγγραφο από το Τμήμα Παιδείας δια Βίου Μάθησης. 
 Το με αρ. πρωτ. 16888/2021 έγγραφο από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου. 
 Το με αρ. πρωτ. 16763/2021 έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικών. 

       
 Κατόπιν αυτών,  αφού η Οικονομική Επιτροπή,  συνέταξε  ανά Υπηρεσία την προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της για το Α΄ 
εξάμηνο έτους 2021, την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση σε Ειδική Συνεδρίαση 
ως εξής: 

   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ
ΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

20 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης του 
προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης σε 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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τοπική ημερήσια εφημερίδα. 

83 

Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου 
έτους 2020. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 
20/16-3-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

142 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης του 
προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών ενόψει του 
εορτασμού του Πάσχα. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

155 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης του 
προϋπολογισμού για την προμήθεια Πασχαλινών κατασκευών. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

167 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 
00.6434.0001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού ύψους 
2.018,10 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί 
προσφορά έτοιμων γευμάτων στους ωφελούμενους του 
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ενόψει των εορτών του 
Πάσχα. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΡ.ΑΠΟΦ.                             ΘΕΜΑ        ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

       14               Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού, από την υπόλογο 
υπάλληλο Δέσποινα Μαλαφέκα, του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής 
εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – 
Απαλλαγή υπολόγου. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       25 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Αικατερίνης Κούτη για την 
αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

      39 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 00.6733.0001 
«Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες» του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 συνολικού ύψους 400,00€, 
για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμου δημότη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       40 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α.15.7135.0001 
«Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 
συνολικού ύψους 1.289,60€ με ΦΠΑ 24% προκειμένου να 
υλοποιηθεί προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών 
(ρολοκουρτίνες με μηχανισμό) για το Β΄ΚΑΠΗ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       41 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 15.6484.0003 
«Λοιπά έξοδα Κατασκήνωσης-έκτακτες ανάγκες», συνολικού 
ύψους 3.038,00€ με ΦΠΑ 24%, για τη μίσθωση λεωφορείων 
για τις ανάγκες μετακίνησης φιλοξενουμένων της Δημοτικής 
κατασκήνωσης την κατασκηνωτική Περίοδο 2021. 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Α.Α.Υ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ. 

        63 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α 
15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021, συνολικού ύψους 1.240,00€ με ΦΠΑ24%, 
προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης 
(ταψάκια φαγητού, αλουμινίου με καπάκι). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       89 Ενοικίαση υπηρεσιών ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της ανάγκης 
μετακίνησής τους, προς τα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός τους για το covid 19 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ . 

        117 Ανάθεση ενοικίασης υπηρεσιών ασθενοφόρου για την 
εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της 
ανάγκης μετακίνησής τους, προς τα εμβολιαστικά κέντρα, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός τους για το 
covid19 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ , ΔΕΝ 
ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΥ. 

       150 Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο 
υπάλληλο Κατερίνα Κούτη του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – 
Απαλλαγή υπολόγου. 

        161 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α 15.6699.0001 
«Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, 
συνολικού ύψους 1.240,00€ με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να 
υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης (ταψάκια φαγητού, 
αλουμινίου, με καπάκι) και 15.6482.0001 «Εξοδα λειτουργίας 
κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού ύψους 
1.858,64€ με ΦΠΑ24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια 
ειδών οικιακής χρήσης καθώς και ειδών εστίασης, για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Α.Α.Υ Η 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ. 

        162 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 00.6733.0002, 
«Δαπάνη ταφής θανόντων και αποκομιδής οστών, οικονομικά 
αδύναμων προσώπων», προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για 
την κάλυψη του κόστους ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       195 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού ζώνης και 
αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων της Δημοτικής 
Κατασκήνωσης. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        221 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδ. Κ.Α.00.6733.0001 
«Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες» του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 συνολικού ύψους 500€, για 
την ενίσχυση οικονομικά αδύναμου δημότη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       228 Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση  
άπορου δημότη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΡ.ΑΠΟ
ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

38 

Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 363/18-12-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  λόγω κήρυξης του Δήμου σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 
     
       Ολοκληρώθηκε 

44 

Έγκριση έκδοσης  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης 

πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

 
 

Ολοκληρώθηκε 

70 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4237/2021). Ολοκληρώθηκε 

71 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4238/2021). Ολοκληρώθηκε 

72 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4240/2021). Ολοκληρώθηκε 

73 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4242/2021). Ολοκληρώθηκε 

74 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4234/2021). Ολοκληρώθηκε 

75 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4230/2021). Ολοκληρώθηκε 

 
87 

 
Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 

ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης που 
αφορά  την πληρωμή  προμήθειας ειδών για την αποφυγή του 

κορονοϊού για το οικονομικό έτος  2021. 

 
Ολοκληρώθηκε 

101 

Έγκριση προκήρυξης διεξαγωγής πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής Δημοπρασίας καθώς και των όρων αυτής σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77/Α/ 30-3-1981) για την 
εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νέας 

Ιωνίας. 

 
 

Ολοκληρώθηκε 

105 
Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης 
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πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Ολοκληρώθηκε 

106 Αποζημίωση του κ. Σκοτάδη – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ολοκληρώθηκε 

107 
Αποζημίωση του κ. Κορκοβίλη – Εξωδικαστική επίλυση της 

διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

108 
Αποζημίωση του κ. Παπαδάκη – Εξωδικαστική επίλυση της 

διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

121 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου  Μπιλίρη  Κων/νου, xρηματικού  εντάλματος 

προπληρωμής που   αφορά   την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών ψηφιακών 

ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

 
 
     Ολοκληρώθηκε 

122 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών 
πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο δικύκλων του Δήμου από  

ΚΤΕΟ, για το έτος 2021. 

 
Ολοκληρώθηκε 

134 
Αποζημίωση: 1) της εταιρείας «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε.», 2) της 
εταιρείας «GENERALI HELLAS A.A.E.» - Εξωδικαστική επίλυση 

της διαφοράς. 

Ολοκληρώθηκε 

135 Αποζημίωση του κ. Καπλάνη - Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ολοκληρώθηκε 

136 
Αποζημίωση των κ. Λαγκούση - κ. Πουραϊμη / Εξωδικαστική 

επίλυση της διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

160 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης 

πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

 
 

Ολοκληρώθηκε 

164 

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή 

Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Περιβάλλον» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

 
 
 

Ολοκληρώθηκε 

176 
Εισήγηση για κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την 

εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων. 
Ολοκληρώθηκε 

178 
Αποζημίωση της κ. Κομητοπούλου - Εξωδικαστική επίλυση της 

διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

179 
Αποζημίωση της κ. Παπασταυροπούλου - Εξωδικαστική επίλυση 

της διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

180 Αποζημίωση του κ. Μαργέτη - Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ολοκληρώθηκε 

185 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6662.0006 με 
τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» συνολικού ύψους 2.378,32 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια 
κατασκευαστικών υλικών. 

 
Ολοκληρώθηκε 

196 
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης 

και κλαδέματος σε περιαστικούς  χώρους πρασίνου για την 
αποφυγή πυρκαγιών. 

Ολοκληρώθηκε 

197 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Σπύρου Σπυρίδων του Μιχαήλ, xρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών 

ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Ολοκληρώθηκε 

202 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ04 
«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 

Εγκρίθηκε  και έχει 
υποβληθεί  

204 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής πιστοποιητικού ελέγχου  ανυψωτικών μηχανημάτων 
έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος  για το οικονομικό έτος  2021. 

 
 
      Ολοκληρώθηκε 

210 
Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του 

υπολόγου υπαλλήλου Τσαλαπάτη Ιωάννη, χρηματικού εντάλματος 
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προπληρωμής που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής 
τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών 

ταχογράφων, από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Ολοκληρώθηκε 

212 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Μακρίδη Ιωάννη, χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής 
παράβολων για τον έλεγχο δικύκλων του Δήμου από ΚΤΕΟ για το 

έτος 2021. 

 
 
      Ολοκληρώθηκε 

213 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης που 

αφορά την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου, με 
σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. 

 
Ολοκληρώθηκε 

222 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου  Γκαγκά  Νικόλαου Xρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής   που  αφορά την προμήθεια   ειδών που αφορούν 

την  αντιμετώπιση της πανδημίας  του Κορονοϊού. 

 
Ολοκληρώθηκε 

247 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Τσικνή Παναγιώτη, xρηματικού  εντάλματος 
προπληρωμής που αφορά την επιμόρφωση εργαζόμενου οδηγού  

του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  πιστοποιητικού 
επαγγελματικής ικανότητας. 

 
Ολοκληρώθηκε   

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

1 
Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. 
έτους 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής και των Νομικών του 
Προσώπων. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

8 
Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

9 
Σύσταση παγίας προκαταβολής 2021 - Ορισμός υπολόγου. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

10 

Αποδοχή επιχορήγησης για την κατανομή ποσού 600.000,00 ευρώ 
για τη  Λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για 
την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους 
χρηματοδότησης για το έτος 2020 στους Δήμους, σύμφωνα με την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 28 Δεκεμβρίου 2020 τεύχος Β΄ Αρ. 
Φύλλου 5732. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

11 

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & 
προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών για το έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

12 

Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων 
προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32του 
Ν.4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

13 

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 
υπηρεσιών για το έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

17 
Συγκρότηση Επιτροπών, αναλόγως του αντικειμένου παραλαβής, 
δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021, 
βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

18 
Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το 
έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

19 

Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας 
αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2021 για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 
221 του Ν. 4412/16. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
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22 
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Νέας Ιωνίας, οικ. έτους 
2019. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

27 

Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 
για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους 
εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας, κατά δύο [2] μήνες, στον 
Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: «Δ. ΤΙΓΚΑ - Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ 
Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο: «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ». 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

30 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 
1083/2021). 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

31 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 
1085/2021). 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

32 
Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
Εσόδων – Δαπανών  έτους 2020 για το Δ΄ τρίμηνο. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

35 

Έγκριση της μελέτης με αριθ. πρωτ.1059/18-1-2021, που συνέταξε το 
Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας, για την παροχή 
υπηρεσιών ασφάλισης τριών λεωφορείων της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας και έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. 
πρωτ. 28971/27-11-2020, μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και της 
Ασφαλιστικής με την επωνυμία  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ». 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

42 
Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 2707/2021). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

47 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 3102). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

48 
Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ. 3105). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

49 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 3107). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

50 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 3108). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

54 
Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που 
αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στο 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

55 

Ένταξη Πράξης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για 
την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

56 

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. Πρωτ.31667/31-10-
2019 σύμβασης του Δήμου Νέας Ιωνίας με τον Οικονομικό φορέα 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» 
που έχει αντικείμενο την «ετήσια προμήθεια φρέσκου γάλακτος για 
τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, η οποία 
παρατάθηκε χρονικά μέχρι τέλος Απρίλιου, με την 245/1-9-2020 
πράξη της Οικονομικής επιτροπής. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

57 
Διόρθωση κατηγορίας χρηματικού υπολοίπου χρήσης 2020. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

59 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 του 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

60 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 του 
ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

61 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 του 
ΟΠΑΝ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

62 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 του 
ΚΕΜΙΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

64 
Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την 
Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

65 
Απαλλαγή ακινήτου από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

66 
Επικύρωση πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Δήμου Νέας Ιωνίας και του Νομικού Προσώπου ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ., καθώς 
και ορισμός προσωρινών αναδόχων. 

77 

Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 
για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους 
εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας (για το είδος: ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ), κατά ένα [1] μήνα. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

80 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους - Β’ κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

84 

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από το ενιαίο τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) επιχειρήσεων που διέκοψαν την 
λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 

Για το χρονικό διάστημα 
του πρώτου lockdown έχει 

διεκπεραιωθεί. Για το 
δεύτερο lockdown γίνεται 

επεξεργασία και θα 
αποσταλεί στο 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για 
διεκπεραίωση     

85 
Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 5888). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

86 
Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 5457). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

90 

Κατανομή ποσού ύψους 51.289.009,29 ευρώ σε Δήμους της Χώρας 
για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές 
μονάδες της χώρας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

94 
1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

95 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6081). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

96 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6095). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

97 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6091). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

109 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους-Γ’ κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

110 
Αντικατάσταση μελών Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών  έτους 2020 βάσει 
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

111 

Έγκριση Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, έγκριση 
της με αριθ. πρωτ.3968/22-3-2021 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας και καθορισμός όρων του Διαγωνισμού, για την επιλογή 
αναδόχων προμήθειας τροφίμων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της 
Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας, κατά την διάρκεια 
λειτουργίας της, το καλοκαίρι του 2021, εκτιμώμενης αξίας 58.502,67 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

 
ΑΛΛΑ ΜΑΤΑΙΘΗΚΕ 

112 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 του 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

113 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 του 
ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

114 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 του ΟΠΑΝ. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

115 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 του 
ΚΕΜΙΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

116 

Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 
για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, κατά τρείς [3] 
μήνες. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

118 
Μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.7223/2021). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

124 
«Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.πρωτ.2251/01-02-2021 μελέτης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , καθώς και για την κατάρτιση 
των όρων Διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
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Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας. 

132 

Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης/ προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του 
αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Δήμου Νέας Ιωνίας και του Νομικού Προσώπου ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

133 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν. Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/16. 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
ΚΑΙ ΠΑΡΘΗΚΕ Η 148 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

137 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 7503). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

138 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 7505). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

139 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 7506). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

140 
Eπιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. αίτησης 7459/2021). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

141 
Eπιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. αίτησης 7736/2021). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

143 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους-Δ΄κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

144 
Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 
50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού   COVID-19. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

147 
Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Νέας Ιωνίας Αττικής. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

148 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 
4412/16. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

149 

Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.πρωτ.2251/01-02-2021 μελέτης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση 
των όρων Διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν. Ιωνίας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

152 
Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
Εσόδων – Δαπανών  έτους 2021 για το Α’ τρίμηνο. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

153 

Απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για  όλες τις 
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που διέκοψαν ή περιόρισαν  
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της 
διασποράς του κορωνοϊού - COVID-19  και δεν έκαναν χρήση  
κοινόχρηστου χώρου για τις χρονικές περιόδους,  από 14 Μαρτίου 
2020 έως 24 Μαίου 2020 & από 3 Νοεμβρίου 2020 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της αίτησής 
τους και της πληρωμής της 1ης δόσης για την χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

154 

Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης με αριθ. 
Πρωτ.31667/31-10-2019 και των τροποποιήσεων αυτής, για ένα 
μήνα (1) και συγκεκριμένα μέχρι 31 Μαΐου του έτους 2021 η οποία 
έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας με τον Οικονομικό 
φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με 
αντικείμενο την «ετήσια προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους 
δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

158 
Αποδοχή επιχορήγησης για την απόδοση εσόδων από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021,στους Δήμους της Χώρας, 
για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
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δραστηριοτήτων τους ως 1η,2η, και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021. 

159 
Διαγραφή  ποσών  από  Χρηματικούς  Καταλόγους (αρ. πρωτ. 
9217/2021). 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

177 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 3315/11-02-
21 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

181 

Κατανομή συνολικού ποσού 4.960.459,61 σε Δήμους της Χώρας από 
τους ΚΑΠ έτους 2021 ,για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών 
μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε 
αυτούς , συμφωνά με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική 
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

182 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ε’ κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

183 
Κατανομή ποσού ύψους 16.910,000,00 € από τους 
ΚεντρικούςΑυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της Χώρας για 
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

184 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων τους -Β΄κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

189 
Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικον. έτους 2020 για 
έγκριση. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

191 
2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

214 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών, συμμετεχόντων 
σε Διεθνή Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια 
τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας 
το καλοκαίρι του έτους 2021 και ορισμός Προσωρινών Αναδόχων. 

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΘΗΚΕ 
ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

215 

Διενέργεια ηλεκτρονικού Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού και 
καθορισμός όρων, για την ετήσια προμήθεια τροφίμων. Του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Φρέσκου γάλακτος για τους 
δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
392.215,12 ευρώ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

226 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

235 

Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη των πρακτικών διενέργειας 
του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν 
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και ορισμού 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ». 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

236 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 του 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

237 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 του 
ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

238 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 του ΟΠΑΝ. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

239 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 του 
ΚΕΜΙΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

240 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 του 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

241 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 του 
ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

242 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 του ΟΠΑΝ. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

243 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 του 
ΚΕΜΙΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ



26 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

2 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής 
διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου 
«Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» και συγκρότηση της 
Επιτροπής. 

Σε εξέλιξη 

3 
Ορισμός Επιτροπής διενεργείας κληρώσεων ε.ε. προς συγκρότηση 
Επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

5 

Έγκριση της μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση  
κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην περιοχή της Καλογρέζας 
Δήμου Νέας Ιωνίας». 

Ολοκληρώθηκε το Α΄ 
Στάδιο ενεργειών 
(αίτημα 
χρηματοδότησης) 

6 

Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου 
«Ανάπλαση  κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην περιοχή της 
Καλογρέζας Δήμου Νέας Ιωνίας», στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» του 
Πράσινου Ταμείου. 

Υπεβλήθη η πρόταση 
χρηματοδότησης  

7 

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών, στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους 
Δήμους» για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Περιβάλλον» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

16 
Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση ετησίας Επιτροπής 
διενεργείας συνοπτικών διαγωνισμών έργων, έτους 2021. 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

23 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής 
διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών 
του έργου «Επανάχρηση  Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου 3» και συγκρότηση της Επιτροπής. 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

24 
Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου 
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3». 

Εκτελέστηκε  

33 

Διόρθωση ονόματος μέλους της Επιτροπής διενεργείας του 
διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων 
έτους 2019», που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 02/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

Εκτελέστηκε 

43 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την 
ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Επανάχρηση 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3». 

Εκτελέστηκε 

52 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την 
ανάληψη του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019». 

Εκτελέστηκε 

53 
Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 
Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 2019-2020». 

Εκτελέστηκε 

58 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την 
ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Επανάχρηση 
βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3». 

Εκτελέστηκε 

67 
Λήψη απόφασης επί του  1ο πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για το έργο: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο 
Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

68 
Έγκριση παρατάσεως της προμηθείας - εργασίας υπό τίτλο 
«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων τηλεχειρισμού και εργασία 
εντάξεως αυτών σε λογισμικό τηλεχειρισμού». 

Εκτελείτε 

69 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την 
ανάληψη του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019». 

Εκτελέστηκε 

76 Αποζημίωση για ζημιά αυτοκινήτου (Αρ.πρωτ.5168). Εκτελείτε  

81 
Έγκριση μελέτης του έργου «Συντηρήσεις υποδομών κτιρίων-
σχολικών μονάδων». 

Εκτελείτε  

82 
Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Εκτελέστηκε 
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ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ10 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

92 
Ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ ως προσωρινού 
αναδόχου, του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 
1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

93 
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες 
σε παιδικές χαρές για την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις Υ.Α. 
27.934/2014 έτους 2020» και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. 

Εκτελέστηκε 

125 
Συγκρότηση ετησίας επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών έργων 
έτους 2021. 

Εκτελέστηκε 

126 
Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού προς διενέργεια, 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για το Γεωθερμικό 
Σύστημα Τηλεκλιματισμού. 

Εκτελείτε  

127 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Εκτελέστηκε 

128 
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.7135.0001 με 
τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός». 

Εκτελέστηκε 

129 
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 15.7131.0001, 
για την προμήθεια δύο κλιματιστικών μονάδων 18.000BTU έκαστο 
για το Β΄ ΚΑΠΗ του δήμου Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

151 
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την 
παραλαβή του έργου: Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών 
ηλεκτρικών δικτυών κι εγκαταστάσεων. 

Εκτελέστηκε 

165 

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για 
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 
έλεγχος)» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και 
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» 
του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

172 
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου 3» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

Εκτελέστηκε 

173 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση της Επιτροπής 
προσωρινής λαι οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων 
ακινήτων». 

Εκτελέστηκε 

174 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 

Εκτελέστηκε 

175 
Έγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του 
έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και 
εγκαταστάσεων έτους 2021». 

Εκτελέστηκε 

190 

Επανέγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη 
του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών 
δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021», και έγκριση της 
διακηρύξεως αυτού. 

Εκτελέστηκε 

199 
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την 
παραλαβή του έργου: Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών 
ηλεκτρικών δικτυών κι εγκαταστάσεων. 

Εκτελέστηκε 

200 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ»  
στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Εκτελέστηκε 

201 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις 
για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας 
(προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Νέας Ιωνίας»  στα πλαίσια της 
πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών μελετών. 

Εκτελέστηκε 

205 
Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών και έγκριση υποβολής 
αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Εκτελέστηκε 
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ΙΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» στα πλάισια της 
Πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» στον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 
Αθλητισμός» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών». 

206 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις 
για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας 
(προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Νέας Ιωνίας»  στα πλαίσια της 
πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών μελετών». 

Εκτελέστηκε 

208 

Εγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου με τίτλο: 
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο 
Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

217 
Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου  Νέας Ιωνίας έτους 
2018». 

Εκτελέστηκε 

223 
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής για την 
παραλαβή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ. Α. 27934/2014». 

Εκτελέστηκε 

224 
Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με 
τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου. 

Εκτελέστηκε 

225 
Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου: 
«Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και 
εγκαταστάσεων, έτους 2021.» 

Εκτελέστηκε 

229 
Έγκριση Δ΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό 
πίεση ετών 2019-2020». 

Εκτελέστηκε 

231 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με 
τίτλο: «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου 3» και κατακύρωση του αποτελέσματος 
διαγωνισμού. 

Εκτελέστηκε 

232 

Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από 
ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-
04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων», 
προϋπολογισμού 73.448,67€ (συμπεριλαμβανομένων 
απρόβλεπτων, και Φ.Π.Α. 24%). 

Εκτελέστηκε 

233 
Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας 
Ιωνίας», προϋπολογισμού 74.375,17€ (συμπεριλαμβανομένων 
απρόβλεπτων, και Φ.Π.Α. 24 %). 

Εκτελέστηκε 

234 

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων στους κωδικούς ΚΑ 
15.6661.0001 με τίτλο Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίων  και 
ΚΑ 15.6261.0001 με τίτλο Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων 
του Δήμου για προμήθεια-τοποθέτηση μοκετών και δαπέδου PVC 
σε χώρους του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

166 

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart 
cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την 
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση 
- πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής 
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού 
από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον 
άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή σύγκλιση» του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών». 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

203 
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση 
ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 
για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-ΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. 

207 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση 
ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 
για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-ΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

216 
Ανάκληση της με αρ. 207/1-6-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

218 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση 
ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 
για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:«Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

45 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, στις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Κοινωνικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και στο Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών τους, λόγω της εμφάνισης του Κορωνοϊού 
COVID-19. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ 46/18-2-2021 

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

46 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 45/9-2-2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετική με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στις Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Κοινωνικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και στο Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης  & Πληροφορικής, για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών τους λόγω της εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

91 
Προγραμματισμός σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2021 
(1 ΠΕ Ιατρός) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ 

102 
Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας 
Διοίκησης 2022-2025». 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ 

103 
Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας 
Διοίκησης 2022-2025. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ 

104 
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & ορισμός 
υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου,  για την προμήθεια φακέλων με 
προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

170 
Νομική υποστήριξη του υπαλλήλου Πουρανόπουλου σε υπόθεση 
ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 18-5-

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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2021. 

171 
Νομική υποστήριξη της υπαλλήλου κ. Λιάτσου  σε υπόθεση 
ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 18-5-
2021. 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

188 
Έγκριση  Δαπανών  Απόδοσης  Λογαριασμού,  από την  υπόλογο 
υπάλληλο Λασκούλη  Παναγιώτα, του Χρηματικού Εντάλματος  
Προπληρωμής   για την  κάλυψη δαπάνης ταχυδρομικών τελών. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

209 

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες για την κάλυψη των 
αναγκών του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης και Πολιτισμού, 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το «Πρόγραμμα 
Θερινής Απασχόλησης 2021», 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

26 
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 00.6495.0002,  
με τίτλο  «Λοιπές δαπάνες». 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

28 

Έγκριση έκδοσης  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων, από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

79 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου ΓΚΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, xρηματικού  
εντάλματος προπληρωμής που   αφορά   την αντιμετώπιση 
δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών 
ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

88 

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών 
πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 1( ενα) 
Λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2021. 

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

123 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Δημητρίου Πουλή, Χρηματικού Εντάλματος 
προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής 
παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 1(ένα) λεωφορείο της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας, για το έτος 2021. 

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

98 
Έγκριση Πρακτικού & διεξαγωγής  Δημοπρασίας  Μίσθωσης 
ακινήτου  για την στέγαση  του 9ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

99 

Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των 
Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας 
για την προστασία από τον Covid-19. 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

100 

Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των 
Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία 
από τον Covid-19». 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

219 
Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού πεπραγμένων 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2020. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

220 
Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού πεπραγμένων 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2020. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

4 
Ορισμός δικηγόρου - Διόρθωση ονόματος δικηγόρου της με 
αρ. 280/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

15 
Εκτέλεση της με αρ. Α17366/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

21 Ορισμός Δικηγόρου. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

29 
Διόρθωση της με αρ. 15/2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής για την εκτέλεση της με αρ. Α17366/2020 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

119 
Παράνομες παρακρατήσεις – Εξωδικαστικός συμβιβασμός 
κατ΄αρ.40 Ν. 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ.72 
Ν.3852/20210. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

120 Παράνομες παρακρατήσεις – Άσκηση αγωγής. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

130 Παράνομες παρακρατήσεις Νομικής Συμβούλου. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

131 
Ορισμός Δικηγόρου ενόψει της δημοσιεύσεως της με 
αρ.2/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Ν.Ιωνίας(εργατικές διαφορές). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

163 
Εκτέλεση της με αρ. 2/2021 οριστικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  (εργατικές διαφορές). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

168 Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

169 Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

192 
Ορισμός δικηγόρου κ. Παπαρρηγόπουλο (αρ. πρωτ. 
11002/2021). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

193 Ορισμός δικηγόρου Ζαγγανά (αρ. πρωτ.11001/2021). ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

194 
Ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών κ. 
Παπαρρηγόπουλο (αρ. πρωτ. 11047/2021). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

211 
Παράνομες παρακρατήσεις – Εξωδικαστικός συμβιβασμός 
κατ΄ αρ. 40 Ν. 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ. 72 Ν. 
3852/20210. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΝ 
ΜΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
743,40 ΕΥΡΩ 

 

 

KEΠ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

34 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της 
υπολόγου υπαλλήλου Σουρίλα Ελένης, χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικού 
τροφοδοτικού ΗUB για το μηχάνημα προτεραιότητας του ΚΕΠ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

36 

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας 
περιόδου 1/1/2019 - 31/12/2019. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

37 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
Εσόδων – Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2020, του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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51 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2020 
για το Δ΄ τρίμηνο, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

78 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του 
Δήμου μας για το 4ο τρίμηνο οικ. έτους 2020. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

145 
1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οικ. έτους 
2021. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

146 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του 
Δήμου μας για το 1ο τρίμηνο οικ. έτους 2021. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

156 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
οικ. έτους 2019, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

157 

Έγκριση Αναμόρφωσης στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικ. έτους 2021 του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ( ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας 
Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

186 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση των τριμηνιαίων καταστάσεων 
Α΄ τριμήνου 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

187 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ 
του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

198 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής 
αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου 
μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

227 

Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικ. έτους 2020, του 
ΝΠΔΔ του Δήμο μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΑΣ  
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

230 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ 
του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)» 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

244 

Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2021 του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου 
Νέας Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

245 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
εσόδων – δαπανών έτους 2021 για το 1ο τρίμηνο, του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου 
Νέας Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

246 
Ψήφιση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ



33 

 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» 
(Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 την με αρ. πρωτ. 17095/2020 εισήγηση,  
 τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
 το άρθ.40 του Ν. 4735/2020. 

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
με ψήφους 6 ΥΠΕΡ  

ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ ( οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τσομπάνογλου Φώτιος, Τσουκαλάς 
Παναγιώτης) 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
 

Την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2021 ως εξής: 
   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ
ΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

20 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης του 
προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης σε 
τοπική ημερήσια εφημερίδα. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

83 

Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου 
έτους 2020. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 
20/16-3-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

142 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης του 
προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών ενόψει του 
εορτασμού του Πάσχα. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

155 
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης του 
προϋπολογισμού για την προμήθεια Πασχαλινών κατασκευών. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

167 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 
00.6434.0001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού ύψους 
2.018,10 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί 
προσφορά έτοιμων γευμάτων στους ωφελούμενους του 
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ενόψει των εορτών του 
Πάσχα. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΡ.ΑΠΟΦ.                             ΘΕΜΑ        ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

       14               Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού, από την υπόλογο 
υπάλληλο Δέσποινα Μαλαφέκα, του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής 
εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – 
Απαλλαγή υπολόγου. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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       25 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Αικατερίνης Κούτη για την 
αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

      39 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 00.6733.0001 
«Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες» του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 συνολικού ύψους 400,00€, 
για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμου δημότη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       40 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α.15.7135.0001 
«Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 
συνολικού ύψους 1.289,60€ με ΦΠΑ 24% προκειμένου να 
υλοποιηθεί προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών 
(ρολοκουρτίνες με μηχανισμό) για το Β΄ΚΑΠΗ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       41 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 15.6484.0003 
«Λοιπά έξοδα Κατασκήνωσης-έκτακτες ανάγκες», συνολικού 
ύψους 3.038,00€ με ΦΠΑ 24%, για τη μίσθωση λεωφορείων 
για τις ανάγκες μετακίνησης φιλοξενουμένων της Δημοτικής 
κατασκήνωσης την κατασκηνωτική Περίοδο 2021. 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Α.Α.Υ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ. 

        63 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α 
15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021, συνολικού ύψους 1.240,00€ με ΦΠΑ24%, 
προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης 
(ταψάκια φαγητού, αλουμινίου με καπάκι). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       89 Ενοικίαση υπηρεσιών ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της ανάγκης 
μετακίνησής τους, προς τα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός τους για το covid 19 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ . 

        117 Ανάθεση ενοικίασης υπηρεσιών ασθενοφόρου για την 
εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της 
ανάγκης μετακίνησής τους, προς τα εμβολιαστικά κέντρα, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός τους για το 
covid19 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ , ΔΕΝ 
ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΥ. 

       150 Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο 
υπάλληλο Κατερίνα Κούτη του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής 
εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – 
Απαλλαγή υπολόγου. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        161 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α 15.6699.0001 
«Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, 
συνολικού ύψους 1.240,00€ με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να 
υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης (ταψάκια φαγητού, 
αλουμινίου, με καπάκι) και 15.6482.0001 «Εξοδα λειτουργίας 
κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού ύψους 
1.858,64€ με ΦΠΑ24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια 
ειδών οικιακής χρήσης καθώς και ειδών εστίασης, για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Α.Α.Υ Η 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ. 

        162 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 00.6733.0002, 
«Δαπάνη ταφής θανόντων και αποκομιδής οστών, οικονομικά 
αδύναμων προσώπων», προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για 
την κάλυψη του κόστους ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       195 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού ζώνης και 
αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων της Δημοτικής 
Κατασκήνωσης. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        221 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδ. Κ.Α.00.6733.0001 
«Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες» του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 συνολικού ύψους 500€, για 
την ενίσχυση οικονομικά αδύναμου δημότη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       228 Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση  
άπορου δημότη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΡ.ΑΠΟ
ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

38 

Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 363/18-12-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  λόγω κήρυξης του Δήμου σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 
     
       Ολοκληρώθηκε 

44 

Έγκριση έκδοσης  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης 

πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

 
 

Ολοκληρώθηκε 

70 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4237/2021). Ολοκληρώθηκε 

71 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4238/2021). Ολοκληρώθηκε 

72 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4240/2021). Ολοκληρώθηκε 

73 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4242/2021). Ολοκληρώθηκε 

74 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4234/2021). Ολοκληρώθηκε 

75 Εξωδικαστική αποζημίωση (αρ.πρωτ.4230/2021). Ολοκληρώθηκε 

 
87 

 
Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 

ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης που 
αφορά  την πληρωμή  προμήθειας ειδών για την αποφυγή του 

κορονοϊού για το οικονομικό έτος  2021. 

 
Ολοκληρώθηκε 

101 

Έγκριση προκήρυξης διεξαγωγής πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής Δημοπρασίας καθώς και των όρων αυτής σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77/Α/ 30-3-1981) για την 
εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νέας 

Ιωνίας. 

 
 

Ολοκληρώθηκε 

105 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης 

πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

 
 

Ολοκληρώθηκε 

106 Αποζημίωση του κ. Σκοτάδη – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ολοκληρώθηκε 

107 
Αποζημίωση του κ. Κορκοβίλη – Εξωδικαστική επίλυση της 

διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

108 
Αποζημίωση του κ. Παπαδάκη – Εξωδικαστική επίλυση της 

διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

121 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου  Μπιλίρη  Κων/νου, xρηματικού  εντάλματος 

προπληρωμής που   αφορά   την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών ψηφιακών 

ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

 
 
     Ολοκληρώθηκε 

122 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών 
πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο δικύκλων του Δήμου από  

ΚΤΕΟ, για το έτος 2021. 

 
Ολοκληρώθηκε 

134 
Αποζημίωση: 1) της εταιρείας «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε.», 2) της 
εταιρείας «GENERALI HELLAS A.A.E.» - Εξωδικαστική επίλυση 

της διαφοράς. 

Ολοκληρώθηκε 

135 Αποζημίωση του κ. Καπλάνη - Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ολοκληρώθηκε 

136 
Αποζημίωση των κ. Λαγκούση - κ. Πουραϊμη / Εξωδικαστική 

επίλυση της διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

160 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης 

πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

 
 

Ολοκληρώθηκε 

164 
Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή 

Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 
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Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Περιβάλλον» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

Ολοκληρώθηκε 

176 
Εισήγηση για κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την 

εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων. 
Ολοκληρώθηκε 

178 
Αποζημίωση της κ. Κομητοπούλου - Εξωδικαστική επίλυση της 

διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

179 
Αποζημίωση της κ. Παπασταυροπούλου - Εξωδικαστική επίλυση 

της διαφοράς. 
Ολοκληρώθηκε 

180 Αποζημίωση του κ. Μαργέτη - Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ολοκληρώθηκε 

185 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6662.0006 με 
τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» συνολικού ύψους 2.378,32 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια 
κατασκευαστικών υλικών. 

 
Ολοκληρώθηκε 

196 
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης 

και κλαδέματος σε περιαστικούς  χώρους πρασίνου για την 
αποφυγή πυρκαγιών. 

Ολοκληρώθηκε 

197 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Σπύρου Σπυρίδων του Μιχαήλ, xρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών 

ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

Ολοκληρώθηκε 

202 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ04 
«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 

Εγκρίθηκε  και έχει 
υποβληθεί  

204 

Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής πιστοποιητικού ελέγχου  ανυψωτικών μηχανημάτων 
έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος  για το οικονομικό έτος  2021. 

 
 
      Ολοκληρώθηκε 

210 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Τσαλαπάτη Ιωάννη, χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής 

τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων, από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

 
 

Ολοκληρώθηκε 

212 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Μακρίδη Ιωάννη, χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής 
παράβολων για τον έλεγχο δικύκλων του Δήμου από ΚΤΕΟ για το 

έτος 2021. 

 
 
      Ολοκληρώθηκε 

213 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης που 

αφορά την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου, με 
σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. 

 
Ολοκληρώθηκε 

222 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου  Γκαγκά  Νικόλαου Xρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής   που  αφορά την προμήθεια   ειδών που αφορούν 

την  αντιμετώπιση της πανδημίας  του Κορονοϊού. 

 
Ολοκληρώθηκε 

247 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Τσικνή Παναγιώτη, xρηματικού  εντάλματος 
προπληρωμής που αφορά την επιμόρφωση εργαζόμενου οδηγού  

του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  πιστοποιητικού 
επαγγελματικής ικανότητας. 

 
Ολοκληρώθηκε   

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

1 Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. ΕΧΕΙ 
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έτους 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής και των Νομικών του 
Προσώπων. 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

8 
Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

9 
Σύσταση παγίας προκαταβολής 2021 - Ορισμός υπολόγου. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

10 

Αποδοχή επιχορήγησης για την κατανομή ποσού 600.000,00 ευρώ 
για τη  Λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για 
την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους 
χρηματοδότησης για το έτος 2020 στους Δήμους, σύμφωνα με την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 28 Δεκεμβρίου 2020 τεύχος Β΄ Αρ. 
Φύλλου 5732. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

11 

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & 
προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών για το έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

12 

Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων 
προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32του 
Ν.4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

13 

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών 
υπηρεσιών για το έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

17 
Συγκρότηση Επιτροπών, αναλόγως του αντικειμένου παραλαβής, 
δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021, 
βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

18 
Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το 
έτος 2021, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

19 

Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας 
αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2021 για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 
221 του Ν. 4412/16. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

22 
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Νέας Ιωνίας, οικ. έτους 
2019. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

27 

Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 
για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους 
εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας, κατά δύο [2] μήνες, στον 
Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: «Δ. ΤΙΓΚΑ - Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ 
Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο: «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ». 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

30 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 
1083/2021). 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

31 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 
1085/2021). 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

32 
Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
Εσόδων – Δαπανών  έτους 2020 για το Δ΄ τρίμηνο. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

35 

Έγκριση της μελέτης με αριθ. πρωτ.1059/18-1-2021, που συνέταξε το 
Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας, για την παροχή 
υπηρεσιών ασφάλισης τριών λεωφορείων της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας και έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. 
πρωτ. 28971/27-11-2020, μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και της 
Ασφαλιστικής με την επωνυμία  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ». 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

42 
Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 2707/2021). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

47 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 3102). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

48 
Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ. 3105). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

49 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 3107). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
50 Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 3108). ΕΧΕΙ 
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ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

54 
Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που 
αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στο 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

55 

Ένταξη Πράξης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για 
την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

56 

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. Πρωτ.31667/31-10-
2019 σύμβασης του Δήμου Νέας Ιωνίας με τον Οικονομικό φορέα 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» 
που έχει αντικείμενο την «ετήσια προμήθεια φρέσκου γάλακτος για 
τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, η οποία 
παρατάθηκε χρονικά μέχρι τέλος Απρίλιου, με την 245/1-9-2020 
πράξη της Οικονομικής επιτροπής. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

57 
Διόρθωση κατηγορίας χρηματικού υπολοίπου χρήσης 2020. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

59 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 του 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

60 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 του 
ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

61 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 του 
ΟΠΑΝ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

62 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/12/2020 του 
ΚΕΜΙΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

64 
Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την 
Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

65 
Απαλλαγή ακινήτου από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

66 

Επικύρωση πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Δήμου Νέας Ιωνίας και του Νομικού Προσώπου ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ., καθώς 
και ορισμός προσωρινών αναδόχων. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

77 

Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 
για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους 
εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας (για το είδος: ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ), κατά ένα [1] μήνα. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

80 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους - Β’ κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

84 

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από το ενιαίο τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) επιχειρήσεων που διέκοψαν την 
λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 

Για το χρονικό διάστημα 
του πρώτου lockdown έχει 

διεκπεραιωθεί. Για το 
δεύτερο lockdown γίνεται 

επεξεργασία και θα 
αποσταλεί στο 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για 
διεκπεραίωση     

85 
Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 5888). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

86 
Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 5457). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

90 

Κατανομή ποσού ύψους 51.289.009,29 ευρώ σε Δήμους της Χώρας 
για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές 
μονάδες της χώρας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

94 
1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

95 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6081). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
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96 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6095). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

97 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6091). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

109 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους-Γ’ κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

110 
Αντικατάσταση μελών Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών  έτους 2020 βάσει 
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

111 

Έγκριση Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, έγκριση 
της με αριθ. πρωτ.3968/22-3-2021 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας και καθορισμός όρων του Διαγωνισμού, για την επιλογή 
αναδόχων προμήθειας τροφίμων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της 
Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας, κατά την διάρκεια 
λειτουργίας της, το καλοκαίρι του 2021, εκτιμώμενης αξίας 58.502,67 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

 
ΑΛΛΑ ΜΑΤΑΙΘΗΚΕ 

112 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 του 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

113 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 του 
ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

114 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 του ΟΠΑΝ. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

115 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/1/2021 του 
ΚΕΜΙΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

116 

Χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 
για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, κατά τρείς [3] 
μήνες. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

118 
Μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.7223/2021). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

124 

«Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.πρωτ.2251/01-02-2021 μελέτης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , καθώς και για την κατάρτιση 
των όρων Διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

132 

Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης/ προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του 
αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Δήμου Νέας Ιωνίας και του Νομικού Προσώπου ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

133 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν. Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/16. 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
ΚΑΙ ΠΑΡΘΗΚΕ Η 148 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

137 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 7503). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

138 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 7505). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

139 
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 7506). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

140 
Eπιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. αίτησης 7459/2021). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

141 
Eπιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. αίτησης 7736/2021). ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

143 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους-Δ΄κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

144 
Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 
50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού   COVID-19. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

147 Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας ΕΧΕΙ 
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οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Νέας Ιωνίας Αττικής. 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

148 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 
4412/16. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

149 

Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.πρωτ.2251/01-02-2021 μελέτης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση 
των όρων Διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν. Ιωνίας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

152 
Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
Εσόδων – Δαπανών  έτους 2021 για το Α’ τρίμηνο. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

153 

Απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για  όλες τις 
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που διέκοψαν ή περιόρισαν  
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της 
διασποράς του κορωνοϊού - COVID-19  και δεν έκαναν χρήση  
κοινόχρηστου χώρου για τις χρονικές περιόδους,  από 14 Μαρτίου 
2020 έως 24 Μαίου 2020 & από 3 Νοεμβρίου 2020 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της αίτησής 
τους και της πληρωμής της 1ης δόσης για την χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

154 

Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης με αριθ. 
Πρωτ.31667/31-10-2019 και των τροποποιήσεων αυτής, για ένα 
μήνα (1) και συγκεκριμένα μέχρι 31 Μαΐου του έτους 2021 η οποία 
έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας με τον Οικονομικό 
φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με 
αντικείμενο την «ετήσια προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους 
δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

158 

Αποδοχή επιχορήγησης για την απόδοση εσόδων από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021,στους Δήμους της Χώρας, 
για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων τους ως 1η,2η, και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

159 
Διαγραφή  ποσών  από  Χρηματικούς  Καταλόγους (αρ. πρωτ. 
9217/2021). 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

177 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 3315/11-02-
21 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

181 

Κατανομή συνολικού ποσού 4.960.459,61 σε Δήμους της Χώρας από 
τους ΚΑΠ έτους 2021 ,για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών 
μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε 
αυτούς , συμφωνά με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική 
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

182 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ε’ κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

183 
Κατανομή ποσού ύψους 16.910,000,00 € από τους 
ΚεντρικούςΑυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της Χώρας για 
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

184 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων τους -Β΄κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

189 
Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικον. έτους 2020 για 
έγκριση. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

191 
2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

214 
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών, συμμετεχόντων 
σε Διεθνή Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια 

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΘΗΚΕ 
ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
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τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας 
το καλοκαίρι του έτους 2021 και ορισμός Προσωρινών Αναδόχων. 

215 

Διενέργεια ηλεκτρονικού Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού και 
καθορισμός όρων, για την ετήσια προμήθεια τροφίμων. Του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Φρέσκου γάλακτος για τους 
δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
392.215,12 ευρώ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

226 
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2021. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

235 

Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη των πρακτικών διενέργειας 
του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν 
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και ορισμού 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ». 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

236 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 του 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

237 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 του 
ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

238 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 του ΟΠΑΝ. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

239 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28/2/2021 του 
ΚΕΜΙΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

240 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 του 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

241 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 του 
ΚΕΒΡΕΦΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

242 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 του ΟΠΑΝ. ΕΧΕΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

243 
Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31/3/2021 του 
ΚΕΜΙΠΟ. 

ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

2 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής 
διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου 
«Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» και συγκρότηση της 
Επιτροπής. 

Σε εξέλιξη 

3 
Ορισμός Επιτροπής διενεργείας κληρώσεων ε.ε. προς συγκρότηση 
Επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

5 

Έγκριση της μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση  
κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην περιοχή της Καλογρέζας 
Δήμου Νέας Ιωνίας». 

Ολοκληρώθηκε το Α΄ 
Στάδιο ενεργειών 
(αίτημα 
χρηματοδότησης) 

6 

Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου 
«Ανάπλαση  κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην περιοχή της 
Καλογρέζας Δήμου Νέας Ιωνίας», στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» του 
Πράσινου Ταμείου. 

Υπεβλήθη η πρόταση 
χρηματοδότησης  

7 

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών, στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους 
Δήμους» για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Περιβάλλον» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

16 
Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση ετησίας Επιτροπής 
διενεργείας συνοπτικών διαγωνισμών έργων, έτους 2021. 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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23 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής 
διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών 
του έργου «Επανάχρηση  Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου 3» και συγκρότηση της Επιτροπής. 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 

24 
Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου 
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3». 

Εκτελέστηκε  

33 

Διόρθωση ονόματος μέλους της Επιτροπής διενεργείας του 
διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων 
έτους 2019», που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 02/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

Εκτελέστηκε 

43 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την 
ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Επανάχρηση 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3». 

Εκτελέστηκε 

52 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την 
ανάληψη του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019». 

Εκτελέστηκε 

53 
Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 
Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 2019-2020». 

Εκτελέστηκε 

58 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την 
ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Επανάχρηση 
βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3». 

Εκτελέστηκε 

67 
Λήψη απόφασης επί του  1ο πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για το έργο: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο 
Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

68 
Έγκριση παρατάσεως της προμηθείας - εργασίας υπό τίτλο 
«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων τηλεχειρισμού και εργασία 
εντάξεως αυτών σε λογισμικό τηλεχειρισμού». 

Εκτελείτε 

69 
Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την 
ανάληψη του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019». 

Εκτελέστηκε 

76 Αποζημίωση για ζημιά αυτοκινήτου (Αρ.πρωτ.5168). Εκτελείτε  

81 
Έγκριση μελέτης του έργου «Συντηρήσεις υποδομών κτιρίων-
σχολικών μονάδων». 

Εκτελείτε  

82 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ10 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Εκτελέστηκε 

92 
Ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ ως προσωρινού 
αναδόχου, του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 
1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

93 
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες 
σε παιδικές χαρές για την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις Υ.Α. 
27.934/2014 έτους 2020» και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. 

Εκτελέστηκε 

125 
Συγκρότηση ετησίας επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών έργων 
έτους 2021. 

Εκτελέστηκε 

126 
Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού προς διενέργεια, 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για το Γεωθερμικό 
Σύστημα Τηλεκλιματισμού. 

Εκτελείτε  

127 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Εκτελέστηκε 

128 
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.7135.0001 με 
τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός». 

Εκτελέστηκε 

129 
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 15.7131.0001, 
για την προμήθεια δύο κλιματιστικών μονάδων 18.000BTU έκαστο 
για το Β΄ ΚΑΠΗ του δήμου Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

151 
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την 
παραλαβή του έργου: Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών 
ηλεκτρικών δικτυών κι εγκαταστάσεων. 

Εκτελέστηκε 

165 

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για 
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 
έλεγχος)» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και 

Εκτελέσθηκε η επιτροπή 
λειτουργεί 
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εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» 
του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

172 
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου 3» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

Εκτελέστηκε 

173 

Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση της Επιτροπής 
προσωρινής λαι οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων 
ακινήτων». 

Εκτελέστηκε 

174 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 

Εκτελέστηκε 

175 
Έγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του 
έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και 
εγκαταστάσεων έτους 2021». 

Εκτελέστηκε 

190 

Επανέγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη 
του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών 
δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021», και έγκριση της 
διακηρύξεως αυτού. 

Εκτελέστηκε 

199 
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την 
παραλαβή του έργου: Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών 
ηλεκτρικών δικτυών κι εγκαταστάσεων. 

Εκτελέστηκε 

200 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ»  
στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Εκτελέστηκε 

201 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις 
για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας 
(προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Νέας Ιωνίας»  στα πλαίσια της 
πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών μελετών. 

Εκτελέστηκε 

205 

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών και έγκριση υποβολής 
αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΙΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» στα πλάισια της 
Πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» στον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 
Αθλητισμός» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών». 

Εκτελέστηκε 

206 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις 
για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας 
(προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Νέας Ιωνίας»  στα πλαίσια της 
πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών μελετών». 

Εκτελέστηκε 

208 

Εγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου με τίτλο: 
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο 
Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

217 
Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου  Νέας Ιωνίας έτους 
2018». 

Εκτελέστηκε 

223 
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής για την 
παραλαβή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ. Α. 27934/2014». 

Εκτελέστηκε 

224 
Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με 
τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου. 

Εκτελέστηκε 

225 
Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου: 
«Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και 
εγκαταστάσεων, έτους 2021.» 

Εκτελέστηκε 

229 
Έγκριση Δ΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό 
πίεση ετών 2019-2020». 

Εκτελέστηκε 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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231 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με 
τίτλο: «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου 3» και κατακύρωση του αποτελέσματος 
διαγωνισμού. 

Εκτελέστηκε 

232 

Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από 
ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-
04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων», 
προϋπολογισμού 73.448,67€ (συμπεριλαμβανομένων 
απρόβλεπτων, και Φ.Π.Α. 24%). 

Εκτελέστηκε 

233 
Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας 
Ιωνίας», προϋπολογισμού 74.375,17€ (συμπεριλαμβανομένων 
απρόβλεπτων, και Φ.Π.Α. 24 %). 

Εκτελέστηκε 

234 

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων στους κωδικούς ΚΑ 
15.6661.0001 με τίτλο Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίων  και 
ΚΑ 15.6261.0001 με τίτλο Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων 
του Δήμου για προμήθεια-τοποθέτηση μοκετών και δαπέδου PVC 
σε χώρους του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας. 

Εκτελέστηκε 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

166 

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart 
cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την 
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση 
- πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής 
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού 
από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον 
άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή σύγκλιση» του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών». 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

203 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση 
ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 
για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-ΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

207 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση 
ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 
για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-ΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

216 
Ανάκληση της με αρ. 207/1-6-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

218 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση 
ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 
για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:«Ψηφιακή 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ



45 

 

Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. 
 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

45 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, στις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Κοινωνικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και στο Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών τους, λόγω της εμφάνισης του Κορωνοϊού 
COVID-19. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ 46/18-2-2021 

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

46 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 45/9-2-2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετική με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στις Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Κοινωνικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και στο Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης  & Πληροφορικής, για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών τους λόγω της εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

91 
Προγραμματισμός σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2021 
(1 ΠΕ Ιατρός) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ 

102 
Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας 
Διοίκησης 2022-2025». 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ 

103 
Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας 
Διοίκησης 2022-2025. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ 

104 
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & ορισμός 
υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου,  για την προμήθεια φακέλων με 
προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

170 
Νομική υποστήριξη του υπαλλήλου Πουρανόπουλου σε υπόθεση 
ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 18-5-
2021. 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

171 
Νομική υποστήριξη της υπαλλήλου κ. Λιάτσου  σε υπόθεση 
ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 18-5-
2021. 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

188 
Έγκριση  Δαπανών  Απόδοσης  Λογαριασμού,  από την  υπόλογο 
υπάλληλο Λασκούλη  Παναγιώτα, του Χρηματικού Εντάλματος  
Προπληρωμής   για την  κάλυψη δαπάνης ταχυδρομικών τελών. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

209 

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες για την κάλυψη των 
αναγκών του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης και Πολιτισμού, 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το «Πρόγραμμα 
Θερινής Απασχόλησης 2021», 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

26 
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 00.6495.0002,  
με τίτλο  «Λοιπές δαπάνες». 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

28 

Έγκριση έκδοσης  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών ψηφιακών 
ταχογράφων, από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

79 
Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου ΓΚΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, xρηματικού  
εντάλματος προπληρωμής που   αφορά   την αντιμετώπιση 

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
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δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών 
ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 

88 

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και 
ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών 
πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 1( ενα) 
Λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2021. 

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

123 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του 
υπολόγου υπαλλήλου Δημητρίου Πουλή, Χρηματικού Εντάλματος 
προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής 
παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 1(ένα) λεωφορείο της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας, για το έτος 2021. 

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

98 
Έγκριση Πρακτικού & διεξαγωγής  Δημοπρασίας  Μίσθωσης 
ακινήτου  για την στέγαση  του 9ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

99 

Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των 
Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας 
για την προστασία από τον Covid-19. 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

100 

Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των 
Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία 
από τον Covid-19». 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

219 
Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού πεπραγμένων 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2020. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

220 
Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού πεπραγμένων 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2020. 

ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡ.ΑΠΟ

ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

4 
Ορισμός δικηγόρου - Διόρθωση ονόματος δικηγόρου της με 
αρ. 280/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

15 
Εκτέλεση της με αρ. Α17366/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

21 Ορισμός Δικηγόρου. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

29 
Διόρθωση της με αρ. 15/2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής για την εκτέλεση της με αρ. Α17366/2020 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

119 
Παράνομες παρακρατήσεις – Εξωδικαστικός συμβιβασμός 
κατ΄αρ.40 Ν. 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ.72 
Ν.3852/20210. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

120 Παράνομες παρακρατήσεις – Άσκηση αγωγής. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

130 Παράνομες παρακρατήσεις Νομικής Συμβούλου. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

131 
Ορισμός Δικηγόρου ενόψει της δημοσιεύσεως της με 
αρ.2/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Ν.Ιωνίας(εργατικές διαφορές). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

163 
Εκτέλεση της με αρ. 2/2021 οριστικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  (εργατικές διαφορές). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

168 Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

169 Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

192 Ορισμός δικηγόρου κ. Παπαρρηγόπουλο (αρ. πρωτ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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11002/2021). 
193 Ορισμός δικηγόρου Ζαγγανά (αρ. πρωτ.11001/2021). ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

194 
Ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών κ. 
Παπαρρηγόπουλο (αρ. πρωτ. 11047/2021). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

211 
Παράνομες παρακρατήσεις – Εξωδικαστικός συμβιβασμός 
κατ΄ αρ. 40 Ν. 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ. 72 Ν. 
3852/20210. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΝ 
ΜΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
743,40 ΕΥΡΩ 

 

 

KEΠ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

34 

Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της 
υπολόγου υπαλλήλου Σουρίλα Ελένης, χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικού 
τροφοδοτικού ΗUB για το μηχάνημα προτεραιότητας του ΚΕΠ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

36 

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας 
περιόδου 1/1/2019 - 31/12/2019. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

37 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
Εσόδων – Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2020, του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

51 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2020 
για το Δ΄ τρίμηνο, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

78 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του 
Δήμου μας για το 4ο τρίμηνο οικ. έτους 2020. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

145 
1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οικ. έτους 
2021. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

146 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του 
Δήμου μας για το 1ο τρίμηνο οικ. έτους 2021. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

156 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
οικ. έτους 2019, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

157 

Έγκριση Αναμόρφωσης στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικ. έτους 2021 του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ( ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας 
Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 
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186 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση των τριμηνιαίων καταστάσεων 
Α΄ τριμήνου 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

187 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ 
του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

198 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής 
αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου 
μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

227 

Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικ. έτους 2020, του 
ΝΠΔΔ του Δήμο μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΑΣ  
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

230 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ 
του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)» 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 
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Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2021 του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου 
Νέας Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 
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Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
εσόδων – δαπανών έτους 2021 για το 1ο τρίμηνο, του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου 
Νέας Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 
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Ψήφιση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» 
(Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΘΥ5ΩΚΥ-ΤΦΚ
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