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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

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 epresence( 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./21443/10-92021 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 8ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Μερική
τροποποίηση της με αρ. 316/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 21440/10-9-2021 εισήγηση από το
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, στην οποία αναφέρονται τα
εξής:
Με την αριθμ.316/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην ««Λήψη
απόφασης α) εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού β) έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης
των «Ιωνικών Ημερών Τέχνης και Πολιτισμού» για το έτος 2021»», αποφασίστηκε:
1. Η έγκριση της εξειδίκευσης της κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού ως
εξής:
 ποσό 1.488,00 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 παράσταση),
 ποσό 10.000,00 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),
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ποσό 4.960,00 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 ψυχαγωγικής
υπηρεσίας (μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση).

2. Εγκρίθηκε η αριθμ. πρωτ. 20719/6-9-2021 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 21REQ009161247) στην οποία
ορίζονται οι προδιαγραφές που αφορούν στην παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο
διοργάνωσης των «Ιωνικών Ημερών Τέχνης και Πολιτισμού» για το έτος 2021.
ΕΚ παραδρομής το σχετικό αρχείο με το πρωτογενές αίτημα που είχε αναρτηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ήταν χωρίς ψηφιακή υπογραφή κι
έγινε εκ νέου ανάρτηση η οποία έλαβε καινούριο Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου
(ΑΔΑΜ).
Για τον παραπάνω λόγο θα πρέπει να τροποποιηθεί η αριθμ. 316/2021 Πράξη της
Οικονομικής Επιτροπής με μοναδική αλλαγή τον αναφερόμενο ΑΔΑΜ που είναι ο:
21REQ009183884 αντί του παλαιού που είναι ο 21REQ009161247.
Κατά τα άλλα ισχύουν επακριβώς όσα αναφέρονται στην αριθμ. 316/2021 Πράξη Οικονομικής
Επιτροπής.
Σύμφωνα με:
- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
αναδιατυπώθηκαν με τον Ν. 3536/2007,
- 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) (και ειδικότερα αυτές του άρθρου
221),
- τις διατάξεις του άρθρου 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» παρ. β) που ορίζει ότι «εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να
παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους
κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού
έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης» και γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32Α, 221 του Ν.4412/2016,
- του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από Διατάκτες,
- 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,
- των άρθρων του ν.4782/2021 που τροποποιούν διατάξεις του 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»,
- την αριθμ. πρωτ. 20719/6-9-2021 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας &
Δημοσίων Σχέσεων,
- Το αριθμ.
πρωτ. 20723/10-9-2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Γραφείου
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων,
- Την ανάγκη για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης των
«Ιωνικών Ημερών Τέχνης και Πολιτισμού» για το έτος 2021
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Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω:
Να τροποποιήσει την αριθμ. 316/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην
««Λήψη απόφασης α) εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού β)
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο
διοργάνωσης των «Ιωνικών Ημερών Τέχνης και Πολιτισμού» για το έτος 2021»» με μοναδική
αλλαγή τον αναφερόμενο ΑΔΑΜ που είναι ο:21REQ009183884 αντί του παλαιού που είναι ο
21REQ009161247.
Κατά τα άλλα ισχύουν επακριβώς όσα αναφέρονται στην αριθμ. 316/2021 Πράξη Οικονομικής
Επιτροπής.
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
Αφού έλαβε υπόψη της:
τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 21440/2021 εισήγηση,
την 316/2021 απόφαση,
την υπ’αριθμ.21440/2021 εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Επί παρόντων ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)
Τροποποιεί την με αριθμ. 316/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην
««Λήψη απόφασης α) εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού β)
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο
διοργάνωσης των «Ιωνικών Ημερών Τέχνης και Πολιτισμού» για το έτος 2021»» με μοναδική
αλλαγή τον ΑΔΑΜ που είναι ο:21REQ009183884 αντί του αναγραφόμενου στην 316/2021
πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑΜ 21REQ009161247.
Κατά τα άλλα ισχύουν επακριβώς όσα αναφέρονται στην αριθμ. 316/2021 Πράξη Οικονομικής
Επιτροπής.
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

