
 1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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Αρ. Πράξης: 358 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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. 43ηΠρ./43ηΣυν./23259/1-10-2021 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. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), 
Αναμουρλόγλου Χρήστος,  παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ 
αριθμ. 43ηΠρ./43ηΣυν./23259/1-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, 
τακτικό μέλος, ο οποίος και αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου θέματος.  
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

     

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -6ο θέμα- της ημερησίας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10.7135.0002 «Λοιπός εξοπλισμός», συνολικού ύψους 
818,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια δώδεκα (12) ΑΔΔΥ (Ασφαλών 
Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής) τύπου USB Tokens με το απαραίτητο συνοδευτικό 
λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικής/ψηφιακής υπογραφής. 
 

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’αρ. 22643/24-9-2021 εισήγηση από το 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
Το προσωπικό του Δήμου που χρήζει της ψηφιακής υπογραφής ως προς την 

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων  για την χρήση ΑΔΔΥ τύπου USB Tokens. 
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής, συνέταξε την υπ’ αρ. 22626/24-09-2021 μελέτη που αφορά 
την προμήθεια δώδεκα (12) ΑΔΔΥ (Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής) τύπου 
USB Tokens με το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικής/ψηφιακής 
υπογραφής η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση. 

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7135.0002 με τίτλο 
«Λοιπός εξοπλισμός» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 και το 
συνολικό ποσό ανέρχεται σε 818,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της 
περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α’/31-8-2019), όπου 
προβλέπεται ότι για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της 
πίστωσης πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. 
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Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 
 

Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10.7135.0002 με τίτλο «Λοιπός 
εξοπλισμός», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, συνολικού ύψους 
818,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά προμήθεια δώδεκα (12) ΑΔΔΥ 
(Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής) τύπου USB Tokens με το απαραίτητο 
συνοδευτικό λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικής/ψηφιακής υπογραφής. Για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

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

 Το Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
 Την με αρ. 22626/2021 μελέτη, 
 την με αρ. πρωτ. 22643/2021 εισήγηση, 

 
 
 
 
 

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

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 10.7135.0002 με τίτλο «Λοιπός 

εξοπλισμός», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, συνολικού ύψους 
818,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά προμήθεια δώδεκα (12) ΑΔΔΥ 
(Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής) τύπου USB Tokens με το απαραίτητο 
συνοδευτικό λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικής/ψηφιακής υπογραφής, για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. 
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 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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