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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Αρ. Πράξης: 459 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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. 54ηΠρ./54ηΣυν./28446/26-11-2021 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, (Αντιπρόεδρος), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  
4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 6) Τσουκαλά 
Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 7)Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσομπάνογλου Φώτιος, 
Χατζή Ελένη τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ 
αριθμ. 54ηΠρ./54ηΣυν./28446/26-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 4ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Έγκριση 
απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση μικροδαπανών  φιλοξενίας και την προμήθεια 
ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & 
Πολιτισμού» για το έτος 2021 και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής». 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 28335/25-11-2021 εισήγηση από το 
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έχει ως ακολούθως:  

 

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1. Στον  προϋπολογισμό  του Δήμου Νέας Ιωνίας  οικονομικού έτους 2021 και στον Κ.Α. 
00.6433.0001 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα κι έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 
& αντιπροσωπιών), έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού 1.500,00 ευρώ. 
 
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για 
την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με το τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. 
 
3. Με την αριθμ. 328/14-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ5ΜΩΚΥ-Ψ2Ξ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Νέας Ιωνίας αποφασίστηκε:  
- Δαπάνη από Κ.Α. 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα κι έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών», ποσού 1.500,00 €, για την 
κάλυψη εξόδων φιλοξενίας – κερασμάτων της αντιπροσωπείας της ομάδας παλαιμάχων 
ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και των ομιλητών που θα συμμετάσχουν στις το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων για μικροδαπάνες και  

 
Συγκεκριμένα, το φετινό πρόγραμμα εκτός άλλων εκδηλώσεων περιλάμβανε 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). 
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Οι δαπάνες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εν λόγω δράσεων είναι οι εξής: 
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 (αλμυρών-γλυκών): 
- Συνολικού κόστους: 449.97 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμ. πρωτ. 21441/10-9-2021 εισήγηση  και οι οποίες 
δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τακτικό ένταλμα, και θα αντιμετωπισθούν με χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα ενός δημοτικού υπαλλήλου. 

 
4. Με την αριθμ. 318/7-9-2021 (ΑΔΑ: 6423ΩΚΥ-ΒΣΖ) Πράξη της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε:  
α. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος της εγγεγραμμένης 
στο δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 πίστωσης με Κ.Α. 00.6433.0001 που αφορά σε 
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα κι έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & 
αντιπροσωπιών». 
β. Τον ορισμό του δημοτικού υπαλλήλου  κ. Πετρίδη Δημήτριο ως υπολόγου, στο όνομα του 
οποίου εκδόθηκε  το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  
Η απόδοση  λογαριασμού  για  το   Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 32-34 και 37 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959.  

5. Ο υπόλογος υπάλληλος κατέθεσε:    

α. Τιμολόγιο με αριθμ. ΤΛΑ000003266 28/9/2021 από «Ε.&Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» συνολικού 
ποσού 449,97 ευρώ για την προμήθεια κερασμάτων.Αποδεικτικό εμβάσματος από την τράπεζα 
Πειραιώς (Κωδικός συναλλαγής Ε-ΒΑΝΚΙΝG ΕΒ21100178689822 στις 1/10/2021) 

β. Τιμολόγιο με αριθμ. 008452 Mark: 400000111208444 συνολικού ποσού 1.042,50 ευρώ για 
διαμονή 15 ατόμων, και τιμολόγιο 008452 Mark: 400000111208444 φόρου διαμονής ποσού 7,50 
ευρώ.  
Αποδεικτικό εμβάσματος και εξόδων από την τράπεζα Πειραιώς 3,90 ευρώ (Κωδικός 
συναλλαγής Ε-ΒΑΝΚΙΝG F928TO10006460069 στις 30/9/2021. 

γ. από την πληρωμή των τιμολογίων παρακρατήθηκε  ο φόρος ο οποίος αποδόθηκε στης 
βεβαιωμένες οφειλές προς ΔΟΥ με κωδικό συναλλαγής PX213194563969 15/11/2021 ποσού 
89,72 ευρώ 

Τα ανωτέρω τιμολόγια συνολικού ποσού 1.499,97 ευρώ εξοφλήθηκαν από τον υπόλογο 
υπάλληλο. 

δ. H με ημερομηνία 25-11-2021 κατάθεση εμβάσματος στην Τράπεζα Eurobank με αριθμό 
συναλλαγής 195JsWer7qoeQGH4uedM με την οποία επεστράφη στο Δήμο Νέας Ιωνίας το 
ποσό των 0,03 λεπτών του ευρώ. 

ε. Το αριθμ. 9/25-11-2021 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμιακής Υπηρεσίας με το οποίο επεστράφη 
το ποσό των 0,03 λεπτών του ευρώ.                                                      
         

Μετά από τα  παραπάνω καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή 
να  λάβει σχετική  απόφαση: 

 
1. Να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, βάση των επισυναπτόμενων παραστατικών που 
υποβλήθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία, από τον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο κ. Δημήτριο 
Πετρίδη συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ. 
 
2. Να απαλλάξει τον δημοτικό υπάλληλο κ. Δημήτριο Πετρίδη, στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί 
το Χ.Ε Προπληρωμής σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 32-34 και 37 του Β. Δ/τος 
17-5/15-6-1959.  
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 

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

 την υπ’αριθμ.28335/2021 εισήγηση, 

  τα τιμολόγια, 

 τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959. 
 

 
 

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

 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, βάση των επισυναπτόμενων παραστατικών, από τον 

υπόλογο δημοτικό υπάλληλο κ. Δημήτριο Πετρίδη συνολικού ποσού 1.499,97 ευρώ. Το  ποσό 
των 0,03 λεπτών του ευρώ,  επεστράφη με το αριθμ. 9/25-11-2021 γραμμάτιο είσπραξης της 
Ταμιακής Υπηρεσίας.                                                      

 
2.  Απαλλάσσει τον δημοτικό υπάλληλο κ. Δημήτριο Πετρίδη, στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί το 
Χ.Ε Προπληρωμής σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 32-34 και 37 του Β. Δ/τος 17-
5/15-6-1959.  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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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