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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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. 34η Πρ. / 34η Συν. /19035/13-8-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη, πρόσκληση του Προέδρου.
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ.
Χατζησαββίδη Αριστείδη - Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 441/20987/8-9-2020 απόφαση
Δημάρχου,
Κανλή Χρήστο - Αντιπρόεδρο,
Σακκαλόγλου Αγγελική - τακτικό μέλος,
Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο - τακτικό μέλος,
Αλατσίδου Ελένη - τακτικό μέλος,
Τσουκαλά Παναγιώτη - τακτικό μέλος και
Καρβουνιάρης Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος.
Δε συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος - τακτικό μέλος,
Τσομπάνογλου Φώτιος – τακτικό μέλος και Χατζή Ελένη – τακτικό μέλος, παρά το γεγονός ότι
κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 34η Πρ. / 34η Συν. /19035/13-8-2021
πρόσκληση του Προέδρου.
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά:
<<Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την
παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του «9ου Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας».>>
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 19023/13-8-2021 εισήγηση του Τμήματος
Παιδείας, δια βίου μάθησης - Πολιτισμού, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας και το
Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών θα πραγματοποιήσει το «9ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας
Ιωνίας» που φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του καραγκιοζοπαίχτη «Σταμάτη Γενεράλη» και θα
πλαισιώνεται από ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής.
Το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι παραστάσεις Καραγκιόζη (διάρκειας μιάμιση
ώρας καθημερινά) θα είναι από τις 13 έως τις 18/9/2021 στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου Νέας
Ιωνίας (γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5).
Η συνολική αξία της παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.733,52 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος
οικονομικού έτους σύμφωνα με την αριθμ. 18441/3-8-2021 μελέτη του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης-Πολιτισμού & Σχολικών Επιτροπών ως εξής:



Κ.Α. 15.6471.0002 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία του
Δήμου», ποσού 1.733,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με:
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τις διατάξεις του άρθρου 75 & 158 παρ.3α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2006,
- της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν.3801/2009 ««Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
- τις διατάξεις του παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και τα άρθρα 10 και 14 του Νόμου 4625/2019 τα οποία
τροποποιούν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του Ν.4782/2021 που τροποποιούν τον Ν.4412/2016,
-τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα.
- την αριθ. 227/11-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας (Α.Δ.Α.:
6Ξ6ΨΩΚΥ-4ΘΖ) και την αριθ. πρωτ. 1194/7-1-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, η οποία παραλήφθηκε από το Δήμο Νέας Ιωνίας και έλαβε αριθ. πρωτ. 399/8-12021 με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους
2021 και σύμφωνα με την οποία στον εν λόγω προϋπολογισμό εγγράφηκε πίστωση στον Κ.Α:
00.6431.0001 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»,
- το γεγονός ότι για την εξειδίκευση κατανομής της πίστωσης του προϋπολογισμού και προκειμένου
να υλοποιηθεί οι εν λόγω δαπάνες απαιτείται η λήψη απόφασης ως εξής:

Α. Δαπάνη για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών:
Ψυχαγωγικές υπηρεσίες από ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής για τις ανάγκες της εν λόγω
διοργάνωσης.
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 1.324,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6471.0002 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και
νεολαία του Δήμου» του οικονομικού έτους 2021.

Β. Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης:
Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για τις ανάγκες της εν λόγω διοργάνωσης. Η ανωτέρω δαπάνη θα
ανέλθει έως το ποσό των 409,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.:
15.6471.0002 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία του Δήμου»
του οικονομικού έτους 2021.
Οι ημερομηνίες των παραστάσεων μπορούν να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να
ματαιωθούν εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων (κώλυμα καλλιτεχνών, καιρικές συνθήκες,
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωναιού, άλλες αιτίες).
Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησής τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, σε νέες ημερομηνίες που θα οριστούν και
όλες οι εργασίες που αφορούν στην ανωτέρω διοργάνωση θα προσαρμοστούν στις νέες
ημερομηνίες. Σε περίπτωση που ματαιωθούν δεν προκύπτει καμία υποχρέωση του Δήμου για
καταβολή αμοιβής ή εξόδων.
Δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 30.000,00 ευρώ, όπως ορίζουν
οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και οι τροποποιήσεις αυτού, θα πραγματοποιηθούν
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
- της παρ. 3α του άρθρο 158 του Ν. 3463/2006,
- της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018,
- παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
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- του Π.Δ. 80/2016,
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις διατάξεις του Ν.4782/2021
Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή:
Να εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο
203 του Ν. 4555/2018, ως εξής:
 ποσό 1.324,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6471.0002 με
τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία του Δήμου» του οικονομικού
έτους 2021 για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών.
ποσό 409,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6471.0002 με
τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία του Δήμου» του οικονομικού
έτους 2021 για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της την 19023/13-8-2021 εισήγηση του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης –
Πολιτισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο
203 του Ν. 4555/2018, ως εξής:
 ποσό 1.324,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.:
15.6471.0002, με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία του
Δήμου» του οικονομικού έτους 2021 για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών.
 ποσό 409,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.:
15.6471.0002, με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία του
Δήμου» του οικονομικού έτους 2021 για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης.
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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