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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Αρ. Πράξης: 152 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & 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. 17ηΠρ./17ηΣυν./9187/15-4-2022 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 (Aντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  
4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) Καναβό Μιλτιάδη, 
τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 8)Kαρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αλατσίδου Ελένη, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, 
τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
17ηΠρ./17ηΣυν./9187/15-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Κανλής Χρήστος (Aντιπρόεδρος). 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 21ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου   Σταμάτη Μαρίνου, 
xρηματικού  εντάλματος προπληρωμής που αφορά   την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής 
τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση 
Συγκοινωνιών. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 8830/13-4-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Αποκομιδής & Ανακυκλώσιμων Υλικών, η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
 
Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
 1. Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και στο σκέλος των εξόδων Κ.Α. 
20.6323.0002 με τίτλο: «Λοιπά Τέλη » έχει εγγραφεί  πίστωση  για να καλύψει την δαπάνη αυτή. 
 
 2. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 209 & 273  του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα  Ν.3463/2006 και του άρθρου 9 του ΠΔ 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α), απαιτείται απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την 
αντιμετώπιση δαπανών  γενικά, εφ΄ όσων η πληρωμή με  τακτικό ένταλμα στο όνομα του 
δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου και ότι τα 
εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 
 
3. Με την με αριθμό 83/8-3-2022 πράξη τη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΞΘΖΩΚΥ-1ΞΗ) 
ορίστηκε ως υπόλογος ο δημοτικός υπάλληλος Σταμάτης Μαρίνος και με την ΑΑΥΠΡΟ 401-11-3-
2022 εκδόθηκε το 460/14-3-2022 AΔA:6ΗΚΗΩΚΥ-7ΨΩ  χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 
ποσού  τετρακοσίων πενήντα ευρώ 450,00€ σε βάρος του 20.6323.0002 με τίτλο: «Λοιπά Τέλη » 
που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών 
ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών. 
 
4. Στις 5-4 -2022 προκύπτει η κατάθεση  στον λογαριασμό του υπολόγου Σταμάτη Μαρίνου στην 
Τράπεζα  Πειραιώς συνολικού ποσού  τετρακοσίων   πενήντα ευρώ 450,00€  

ΑΔΑ: 96Ο3ΩΚΥ-7Φ3



 2

 
 
                   
 
 
 Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική  Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 
 
1.Να εγκρίνει τη γενόμενη δαπάνη βάσει των επισυναπτόμενων  τιμολογίων που κατατέθηκαν 
στην ταμειακή υπηρεσία τετρακοσίων   πενήντα ευρώ 450,00€ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

6790510400950047036394 2                   ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  150,00 € 

1090510400950047040221 6                 ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  150,00 € 

2990510400950047036385 0        ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ  150,00€ 

 
2. Να απαλλάξει τον υπόλογο υπάλληλο  Σταμάτη Μαρίνο στην σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις    των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959. 
  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.8830/2022 εισήγηση, 

 παραστατικά τραπέζης, 

 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 τη γενόμενη δαπάνη βάσει των επισυναπτόμενων  παραστατικών που κατατέθηκαν 
στην ταμειακή υπηρεσία τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€). 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

6790510400950047036394 2 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 150,00 € 

1090510400950047040221 6 ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150,00 € 

2990510400950047036385 0 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 150,00€ 

 
2. Απαλλάσσει τον υπόλογο υπάλληλο  Σταμάτη Μαρίνο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  των 
άρθρων 32-34 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 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                  

                                      
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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