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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 21 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. 40ηΠρ./40ηΣυν./22044/17-9-2021 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) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη, 
αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, 
παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
40ηΠρ./40ηΣυν./22044/17-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος προσήλθε η κ. Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος 
και αποχώρησε η κ. Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  μέλος της. 
 Κατά την έναρξη συζήτησης του 9ου θέματος αποχώρησε ο κ. Τσομπάνογλου Φώτιος 
τακτικό μέλος. 
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: 
Εξειδίκευση πιστώσεως προϋπολογισμού προς διενέργεια προμήθειας ακροκιβωτίων 
φανοστατών. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 21943/17-9-2021 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

  
     Η προμήθεια ακροκιβωτίων φανοστατών, προϋπολογισμού 2.554,40€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την χρηματοδότηση της οποίας έχει εκδοθή η 
συνημμένη εισήγηση, βαρύνει την εξής πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού: 
     Υπ' αρ. 30.7135.0007 και τίτλο "Λοιπός εξοπλισμός "  
     Βάσει άρθρου 58, παρ. 1, περ. ε΄, Ν. 3852/2010, ως αυτό ετροποποιήθη δι’ άρθρου 203, 
παρ. 1, Ν. 4555/18 και άρθρου 14, παρ. 1, Ν. 4625/19, η πίστωση αυτή χρήζει 
εξειδικεύσεως, επειδή ο τίτλος της δεν προσδιορίζει ρητώς τις δαπάνες για τις οποίες 
προορίζεται, προ δε λήψεως της αποφάσεως διαθέσεώς της (ΑΑΥ), καλείται η καθ’ υμάς 
Επιτροπή να αποδεχθή ότι το αντικείμενο (ή προορισμός) των πιστώσεων αυτών υπάγεται 
στο πεδίο χρήσεως αυτών. 
Δια της παρούσης εισηγούμεθα την έγκριση χρήσεως της ως άνω πιστώσεως προς 
διενέργεια της εν λόγω προμηθείας. 
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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.21943/2021 εισήγηση, 

 το με αρ.πρωτ.21916/16-9-2021 πρωτογενές αίτημα. 
 
 

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

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.554,40€, που φέρεται γραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 στον Κ.Α 30.7135.0007 και τίτλο 
"Λοιπός εξοπλισμός ", προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια ακροκιβωτίων φανοστατών. 

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

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
 

   
 
                                      
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

                                                    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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