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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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. 38ηΠρ./38ηΣυν./20661/3-9-2021 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) 
Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7)Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  μέλος. 
 Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος, Αλατσίδου Ελένη 
Τσουκαλάς Παναγιώτης τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, 
με την υπ’ αριθμ. 38ηΠρ./38ηΣυν./20661/3-9-2021  πρόσκληση του Προέδρου. 

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Λήψη 
απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια 
ειδών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
«Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 20645/3-9-2021 εισήγηση από το 
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος με τη συμμετοχή των φορέων της πόλης 
διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού». Οι εν 
λόγω εκδηλώσεις, για τις οποίες απαιτούνται δαπάνες, πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή 
των αθλητικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης, έχουν ενσωματωθεί στα πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης και έχουν σκοπό να διατηρήσουν και να αναδείξουν την πολιτιστική της 
ταυτότητα. 
 
Συγκεκριμένα, το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:  

Δράση/Εκδήλωση Ημερομηνία 

1.«Free Οpen Κids Day» 
Η δράση αφορά στο στήσιμο mini 
tennis στις πλατείες της πόλης με 
σκοπό να δοκιμάσουν τα παιδιά το 
άθλημα της αντισφαίρισης. Η δράση 
συνδιοργανώνεται με αθλητικό φορέα 
της πόλης μας και προωθεί τον 
πολιτισμό και τον μαζικό αθλητισμό 
μέσω της υγιούς άμιλλας και 
συμπεριφοράς. 

Κυριακή 
19/9/2021 στην πλ. Αγίας Αναστασίας 
 

2. Μουσικοθεατρική παράσταση με 
τίτλο: «Εγώ η Ποντία Σεβάς Χανούμ» η 
οποία προσφέρεται δωρεάν σε 
συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια 
Αττικής. 

Τετάρτη 
22/9/2021 στην πλ. Παναιτωλίου 
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3. Ημερίδα «Η αξία του Δικέφαλου 
Αετού ως συμβόλου στη νεώτερη 
Ελλάδα και τη Nέα Ιωνία» με σκοπό να 
α) αναδειχθεί η σημασία των 
συμβολισμών του δικέφαλου αετού 
από το Βυζάντιο στη σύγχρονη 
Ελλάδα και ιδιαίτερα στην πόλη μας 
μέσα από τον αθλητισμό και β) να 
καταδειχθεί η αξία διατήρησης της 
ιστορικής μνήμης  την οποία ο 
δικέφαλος αετός συμβολίζει. 

Σάββατο 
25/9/2021 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου 
 

4. Μουσική παράσταση με σκοπό την 
ανάδειξη της σύνθετης μουσικής 
παράδοσης που διαμορφώθηκε από 
τη Βυζαντινή περίοδο έως τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 
καθώς και του ρόλου του ελληνικού 
στοιχείου σε αυτήν. 

Σάββατο 
25/9/2021 στην πλατεία του Ιερού Ναού 
Αγίων Αναργύρων 

5. Μπασκετικά παιχνίδια –Αθλητικός 
μπασκετικός αγώνας και  τουρνουά 
που θα συμμετέχουν παιδιά από όλες 
τις συνοικίες της Νέας Ιωνίας. Με τη 
δράση αυτή, που συνδιοργανώνεται με 
αθλητικούς φορείς της πόλης μας, 
υποστηρίζεται ο πολιτισμός μέσω του 
μαζικού αθλητισμού, η υγιής άμιλλα και 
συμπεριφορά και έξω από τους 
αγωνιστικούς χώρους. Στους 
συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά 
μπλουζάκια με συγκεκριμένα 
λογότυπα, που θα αναφέρουν 
διάφορες πόλεις της Μ. Ασίας ως φόρο 
τιμής στις αξέχαστες πατρίδες. 

Σε χρονοδιάγραμμα εντός του Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου σε χώρους/ σημεία της πόλης 
 
 
 
 

6. Προβολή αποσπασμάτων ταινιών 
των συνοικιών της Νέας Ιωνίας των 
οποίων τα γυρίσματα 
πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας 
τις δεκαετίες του 1960 & 1970: 
«Η Ν. Ιωνία μέσα από τον παλιό καλό 
Ελληνικό Κινηματογράφο»  

Τετάρτη 
29/9/2021 στο Συνεδριακό Κέντρο ή την πλ. 
Αγίου Γεωργίου  
 

7.Μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα στις 
μουσικές αγωνιστικές παρακαταθήκες 
του Ελληνισμού  

Πέμπτη 30/9/2021 
Πλατεία Αγίας Αναστασίας 
 

8.«Free Οpen Κids Day» 
Η δράση αφορά στο στήσιμο mini 
tennis στις πλατείες της πόλης με 
σκοπό να δοκιμάσουν τα παιδιά το 
άθλημα της αντισφαίρισης. Η δράση 
συνδιοργανώνεται με αθλητικό φορέα 
της πόλης μας και προωθεί τον 
πολιτισμό και τον μαζικό αθλητισμό 
μέσω της υγιούς άμιλλας και 
συμπεριφοράς. 

Σάββατο 
2/10/2021 
Πλ. Σημηριώτη 

9. Μουσική εκδήλωση αφιέρωμα α) σε 
ελαφρολαικά τραγούδια β) τραγούδια 
της Μικράς Ασίας με σκοπό να τιμηθεί 
η προσφυγική Νέα Ιωνία και οι 
Μικρασιάτες πρόσφυγες.  

Παρασκευή 
8/10/2021 στην πλ. Αγίου Γεωργίου 
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10. Δραματοποιημένο θεατρικό 
δρώμενο με τίτλο: «Ο διωγμός και η 
προσφυγιά των ανθρώπων της Ιωνίας 
στη Μικρά Ασία». 
Η δράση περιέχει στοιχεία ρυθμικής 
από αθλήτριες και μέλη αθλητικού 
συλλόγου με την οποία 
συνδιοργανώνεται και σχετίζεται με την 
πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας. 

Σάββατο 
9/10/2021 στην πλ.Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 
 

11. «Free Οpen Κids Day» 
Η δράση αφορά στο στήσιμο mini 
tennis στις πλατείες της πόλης με 
σκοπό να δοκιμάσουν τα παιδιά το 
άθλημα της αντισφαίρισης. Η δράση 
συνδιοργανώνεται με αθλητικό φορέα 
της πόλης μας και προωθεί τον 
πολιτισμό και τον μαζικό αθλητισμό 
μέσω της υγιούς άμιλλας και 
συμπεριφοράς. 

Κυριακή 
10/10/2021 στον πεζόδρομο της Πατριάρχου 
Ιωακείμ (έναντι ΚΕΠ) 
 

12.Παρουσίαση με τίτλο: «Χαίρε, ω 
χαίρε Ελευθεριά! Ο αγώνας του 1821 
στην Ελληνική και Ξένη Ποίηση». 

Τετάρτη 13/10/2021  
στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου ή στο 
Παναιτώλιο 
 

13. Μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα 
στον Στ. Καζαντζίδη, Γρηγόρη 
Μπιθικώτση & Άκη Πάνου. Το 
μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος 
θα αφορά σε τραγούδια του Στέλιου 
Καζαντζίδη ο οποίος έχει καταγωγή 
από την πόλη μας και ως εκ τούτου 
συνδέεται με την εδαφική του Δήμου. 

Πέμπτη 
14/10/2021 
Στην πλ.Αγίου Γεωργίου ή στο Παναιτώλιο 
 

14.Μουσικοχορευτικη θεατρική 
παράσταση με επιλεγμένα τραγούδια 
και θεατρικές εικόνες στην οποία 
αποτυπώνεται α) το ύφος των «ΚΑΦΕ 
ΑΜΑΝ» της Σμύρνης & της Πόλης β) 
το «ρεμπέτικο» ως ιδιότυπο μουσικό 
είδος.  

Σάββατο 
16/10/2021 
Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού 
Ελευθερούπολης ή στην Πολυγωνική 
αίθουσα εκδηλώσεων των 7ου Γυμνασίου και 
5ου Λυκείου Νέας Ιωνίας 
 
 

Οι ημερομηνίες και ο τόπος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων  μπορεί να τροποποιηθούν 
εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων (κώλυμα καλλιτέχνη, καιρικές συνθήκες, επιδημιολογικά 
δεδομένα, άλλες αιτίες). Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει η δυνατότητα α) υλοποίησής τους 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε συνεννόηση με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & 
Δημοσίων Σχέσεων (και ως εκ τούτου οι σχετικές εργασίες θα προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα) ή β) ακύρωσης αυτών. Εφόσον πληρείται η ως άνω προϋπόθεση οι συντελεστές 
των εκδηλώσεων δεν μπορούν να εγείρουν αξιώσεις οποιοδήποτε φύσης εφόσον δεν 
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. 
 
Η συνολική αξία της προμήθειας ειδών και της παροχής των υπηρεσιών που απαιτούνται για 
την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 16890,01 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων του 
τρέχοντος οικονομικού έτους ως εξής: Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Μέρες», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20541/2021 
μελέτη. 
  
Σύμφωνα με: 
 

- τις διατάξεις του άρθρου 75 & 158 παρ.3α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και   Κοινοτήτων», 
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- 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, 
- 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. 399/8-1-2021  με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου 
Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2021 και σύμφωνα με την οποία στον εν λόγω 
προϋπολογισμό εγγράφηκε επαρκής πίστωση στον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για 
τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Μέρες»,  

- το γεγονός ότι για την εξειδίκευση κατανομής της πίστωσης του προϋπολογισμού και 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι εν λόγω δαπάνες απαιτείται λήψη απόφασης ως εξής: 

 
 
Α. Δαπάνη για προμήθεια αλμυρών κερασμάτων: 
Προμήθεια αρτοσκευασμάτων 60 κιλών για τις ανάγκες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων 
σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα. Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 779,70 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη 
διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021. 
 
Β. Δαπάνη για προμήθεια αναψυκτικών εμφιαλωμένων νερών:  
Προμήθεια αναψυκτικών και συγκεκριμένα 50 συσκευασίες των  6 τεμαχίων/1.5lt 
πορτοκαλάδες, 40 συσκευασίες των  6 τεμαχίων/1.5lt λεμονάδες, 50 συσκευασίες των 24 
τεμαχίων εμφιαλωμένο νερό 500ml για τις για τις δράσεις/εκδηλώσεις: 2,3,4,6,7,8,10,12,13,14 
σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα. Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των  
731,11συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα 
για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Ημέρες» του οικονομικού έτους 
2021. 
 
Γ. Δαπάνη για προμήθεια άνθινων διατάξεων: 
Προμήθεια ανθοσυνθέσεων 4 τμχ για τις δράσεις/εκδηλώσεις: 2,3,6,12 σύμφωνα με το 
ανωτέρω πρόγραμμα. Οι δαπάνες θα ανέλθουν έως το ποσό των 203,40 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνουν τον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για 
τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021. 
 
Δ. Δαπάνη για προμήθεια ενημερωτικού υλικού: 
 
Προμήθεια ενημερωτικού υλικού ως εξής: α) κινέζικα λάβαρα – banners  (2mx0.80m x 200 
τεμ), β) Μονόφυλλο έντυπο 4χρωμο, δύο όψεων Α5 σε velvet 150γρ (100 τεμ), γ) 4σέλιδο, 
4χρωμο, Α4 κλειστό σε velvet 150 γρ  διπλωμένα (300 τεμ) για τις ανάγκες πραγματοποίησης 
των εκδηλώσεων. Η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των  2746,60 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για την 
διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021. 
 
Ε. Δαπάνη για μίσθωση  καθισμάτων: 
Μίσθωση καθισμάτων 600  τμχ  για την εκδήλωση  7 σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα.  Η 
δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό 595,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
τον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Ιωνικές Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021. 
  
ΣΤ. Δαπάνη για προμήθεια εκτυπωμένων t-shirts:  
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Προμήθεια εκτυπωμένων t-shirts (400 μπλουζάκια) για αγόρια-κορίτσια έως ηλικίας 13 ετών με 
συγκεκριμένα λογότυπα (Δήμος Ν. Ιωνίας, Ο.Π.Α.Ν., Ιωνικές Ημέρες, πόλεις της Μικράς 
Ασίας, συμμετέχοντες Αθλητικοί Σύλλογοι) για τη δράση 5 σύμφωνα με το ανωτέρω 
πρόγραμμα.  Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021. 
 
Ζ. Δαπάνη για παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών: 

 
Η. Δαπάνη για παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών: 
 
Μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα στον Στ. Καζαντζίδη, Γρηγόρη Μπιθικώτση & Άκη Πάνου 
(συμπεριλαμβανομένου  και ηχοφωτιστικής κάλυψης). Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 
5820,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: 
«Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Ημέρες» του οικονομικού 
έτους 2021. 
 
 
    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 και θα 
πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω:  
 

         Να εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού ως εξής: 
     ποσό 779,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, 
 

 ποσό 731,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για την προμήθεια αναψυκτικών κι εμφιαλωμένων 
νερών, 

 
 ποσό 203,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια άνθινων διατάξεων, 

 
 ποσό 2.746,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού, 

 
 ποσό 595,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για τη μίσθωση καθισμάτων, 

 
 ποσό 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια εκτυπωμένων t-shirts 
(κοντομάνικα φανελάκια).  

 
 ποσό 4030,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, 

Μουσική εκδήλωση αφιέρωμα α) σε ελαφρολαικά τραγούδια β) τραγούδια της Μικράς Ασίας με 
σκοπό να τιμηθεί η προσφυγική Νέα Ιωνία και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες 
(συμπεριλαμβανομένου  και ηχοφωτιστικής κάλυψης) σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα.  
Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 4030,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών 
εκδηλώσεων Ιωνικές Ημέρες του οικονομικού έτους 2021. 
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 ποσό 5820,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα. 

 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 20645/2021 εισήγηση.  

 την υπ’αριθμ.20645/2021 εισήγηση, 

 την με αρ.πρωτ.20541/2021 μελέτη. 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 

Εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού ως εξής: 
     ποσό 779,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, 

 ποσό 731,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για την προμήθεια αναψυκτικών κι εμφιαλωμένων 
νερών, 

 
 ποσό 203,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια άνθινων διατάξεων, 

 
 ποσό 2.746,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού, 

 
 ποσό 595,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για τη μίσθωση καθισμάτων, 

 
 ποσό 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια εκτυπωμένων t-shirts 
(κοντομάνικα φανελάκια).  

 
 ποσό 4030,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, 

 
 

 ποσό 5820,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
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Ημέρες» του οικονομικού έτους 2021  για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα. 

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

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

          
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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