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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 2ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορσιμός υπολόγου υπαλλήλου για την 
αντιμετώπιση πληρωμής μικροδαπανών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ιωνικών Ημερών 
Τέχνης & Πολιτισμού. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 20647/3-9-2021 εισήγηση από το 
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
 

1. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2021 και στον Κ.Α.: 
00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων & αντιπροσωπειών», έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση από την οποία 
μπορεί να καλυφθεί η έκδοση χρηματικού εντάλματος ποσού 1.500,00 ευρώ. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η 
πληρωμή με το τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν 
ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου και ότι τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται 
στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων.  

3. Η απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής γίνεται εντός 
τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17-5/15-06-
1959. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή με σχετική απόφαση: 

1. Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, βάσει των διατάξεων του 172 του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), συνολικής αξίας 1.500,00 € για την 
αντιμετώπιση πληρωμής μικροδαπανών στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ιωνικών 
Ημερών Τέχνης & Πολιτισμού, σε όνομα δημοτικού υπαλλήλου σε βάρος του Κ.Α.: 
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00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων & αντιπροσωπειών» του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.              

2. Να ορίσει υπόλογο υπάλληλο. 

3. Η απόδοση του λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο για το υπό έκδοση 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής θα γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17-5/15-06-1959. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει ως υπόλογο τον δημοτικό υπάλληλο 
ΠΕΤΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 

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

 τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 20647/2021 εισήγηση.  

 την υπ’αριθμ.20647/2021 εισήγηση, 

 τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17-5/15-06-1959. 
 
 
 

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

 

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, βάσει των διατάξεων του 172 του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), συνολικής αξίας 1.500,00 € για την 
αντιμετώπιση πληρωμής μικροδαπανών στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ιωνικών Ημερών 
Τέχνης & Πολιτισμού, σε όνομα δημοτικού υπαλλήλου σε βάρος του Κ.Α.: 00.6433.0001 
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & 
αντιπροσωπειών» του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.   

      
2. Ορίζει ως υπόλογο τον δημοτικό υπάλληλο ΠΕΤΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ στο όνομα του οποίου 

θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  
 
Η απόδοση του λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο για το υπό έκδοση χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής θα γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του 
Β.Δ/τος 17-5/15-06-1959. 
     

  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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