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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 14 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. 39ηΠρ./39ηΣυν./21443/10-9-2021 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. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό 
μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αναμουρλόγλου Χρήστο τακτικό μέλος,  
6)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 7) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 8)Χατζή Ελένη, 
τακτικό μέλος, 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης τακτικό μέλος, παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 39ηΠρ./39ηΣυν./21443/10-9-
2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Σπηλιωτόπουλος 
Βασίλειος, τακτικό μέλος και αποχώρησε ο κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος, 
αναπληρωματικό  μέλος του. 
 Κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κανλής 
Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) και στο 6ο θέμα αποχώρησε ο κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος 
τακτικό μέλος . 
 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.7133.0001, για την προμήθεια  κλιματιστικής 
μονάδας 18.000BTU για το τμήμα δημοτικών προσόδων του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 21312/9-9-2021 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Μελετών & Κατασκευής έργων, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

  
Για τις ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος δημοτικών προσόδων του Δήμου, η 
Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών, πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια κλιματιστικής 
μονάδας 18.000BTU γιατί τα υπάρχων έχει χαλάσει και δεν συμφέρει η επισκευή του. 
 
Το κόστος της προμήθειας κλιματιστικής μονάδας 18.000BTU έτους 2021 για τον Δήμο, 
πρόκειται να φτάσει έως τα ποσό που αναφέρεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα : 
 
 
 
 
 
 
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική επιτροπή καλείται: 
 
Να εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης που φέρεται γραμμένη στον προϋπολογισμό του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα προκειμένου να υλοποιηθεί η 
παραπάνω προμήθεια & εγκατάσταση. 
 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό με ΦΠΑ 

10.7133.0001 Έπιπλα σκεύη 992,00 

ΑΔΑ: 6ΛΝΧΩΚΥ-ΦΓ0



 
 
 

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: 

 την υπ’αριθμ.21312/2021 εισήγηση, 

 την με αρ.πρωτ.21035/2021 μελέτη. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  OKTΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης που φέρεται γραμμένη στον ΚΑ 10.7133.0001, 
Δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, για την προμήθεια  κλιματιστικής 
μονάδας 18.000BTU του τμήματος Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα 
με τον κάτωθι πίνακα : 
 

 
 

 

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

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 
 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό με ΦΠΑ 

10.7133.0001 Έπιπλα σκεύη 992,00 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό με ΦΠΑ 

10.7133.0001 Έπιπλα σκεύη 992,00 

ΑΔΑ: 6ΛΝΧΩΚΥ-ΦΓ0
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