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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
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 . 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Λήψη 
απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τη φιλοξενία και 
την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές 
Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021». 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 21441/10-9-2021 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 εκτός άλλων εκδηλώσεων περιλαμβάνει και α) φιλικό 
αγώνα ποδοσφαίρου παλαιμάχων ποδοσφαιριστών των ομάδων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ την 
Παρασκευή 24/9/2021 ώρα 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας και β) Ημερίδα με τίτλο: 
«Η αξία του Δικέφαλου Αετού ως συμβόλου στη νεώτερη Ελλάδα και τη Nέα Ιωνία» το 
Σάββατο 25/9/2021 ώρα 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Νέας Ιωνίας (σχετ. έγγραφα με 
αριθμ.πρωτ.20005/2021). 
 
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εν λόγω δράσεων είναι οι εξής: 
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1. Φιλοξενία της αντιπροσωπείας της ομάδας του ΠΑΟΚ και των ομιλητών που θα 
συμμετάσχουν στις ανωτέρω 2 δράσεις με ημερομηνία άφιξης στις 24/9/2021 και 
αναχώρηση στις 25/9/2021 σε 15 δίκλινα δωμάτια ξενοδοχείου:  
Συνολικό κόστος: 70,00*15 δωμάτια =1.050,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 
όλων των νόμιμων κρατήσεων) 
 

2. Προμήθεια κερασμάτων ως εξής: 
α) 17 κιλά αλμυρά κεράσματα: 179,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 
β) 13 κιλά γλυκά κεράσματα: 150,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 
γ) 8 τμχ μπόμπες αλμυρές: 119,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 

            Συνολικό κόστος: 450,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) 
 
Η συνολική αξία των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων του 
τρέχοντος  
οικονομικού έτους Κ.Α.: 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών» και θα αντιμετωπισθεί με έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 
 
Σύμφωνα με: 
 

- 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, 
- 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.: 00.6433.0001 «Τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών»  

- 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 φιλοξενία αντιπροσωπείας: 
Φιλοξενία αντιπροσωπείας στο πλαίσιο πραγματοποίησης των ανωτέρω δράσεων. Η δαπάνη 
θα ανέλθει έως το ποσό των 1.050,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 
Κ.Α.: 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών» του οικονομικού έτους 2021. 
 
Β. Δαπάνη για προμήθεια κερασμάτων: 
Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο πραγματοποίησης των ανωτέρω δράσεων. Οι δαπάνες 
θα ανέλθουν έως το ποσό των 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνουν 
τον Κ.Α.: 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών» του οικονομικού έτους 2021. 
 
Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω:  

 
         Να εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού ως εξής: 
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     ποσό 1.050,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων & αντιπροσωπειών» του οικονομικού έτους 2021 για την φιλοξενία 
αντιπροσωπείας, 
 

      ποσό 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων & αντιπροσωπειών» του οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια  
κερασμάτων. 

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. 21441/2021 εισήγηση.  

 την υπ’αριθμ.21441/2021 εισήγηση. 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(επί των καταμετρηθέντων)  
(Επί παρόντων  ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 
και 

ΕΝΑ (1) ΠΑΡΩΝ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος) 
 

Εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού ως εξής: 
     ποσό 1.050,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων & αντιπροσωπειών» του οικονομικού έτους 2021 για την φιλοξενία 
αντιπροσωπείας, 
 

      ποσό 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων & αντιπροσωπειών» του οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια  
κερασμάτων. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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