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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022 & ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε 
ΕΚΤΑΚΤΗ 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. 22ηΠρ./22ηΣυν./11731/19-5-2022 νόμιμη 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)Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος  5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Καναβός 
Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη,  παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 22ηΠρ./22ηΣυν./11731/19-5-2022 
πρόσκληση του Προέδρου. 

Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προέκυψε διότι θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι νόμιμες διαδικασίες, για τη διοργάνωση 
εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, σε συνεργασία με την 
ένωση Μικρασιατών Νέας Ιώνιας «Η ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ», με προτεινόμενη ημερομηνία 
28/5/2022. 
Τη σύγκληση και συζήτηση του θέματος ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
αποδέχονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι 5 (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) συμμετέχοντες Δημοτικοί 
Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που αφορά στην:  Λήψη 
απόφασης εξειδίκευσης κατανομής πίστωσης του προϋπολογισμού για την παροχή 
υπηρεσιών στα πλαίσια διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο 100 χρόνων από την 
Μικρασιατική καταστροφή. 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την με αρ. πρωτ. 11655/18-5-2022 εισήγηση 
από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
 
Στα πλαίσια διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
καταστροφή ο Δήμος σε συνεργασία με την ένωση Μικρασιατών Νέας Ιώνιας «Η 
ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ» διοργανώνει μουσική παράσταση με τίτλο ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ «Τραγουδώντας 
αλησμόνητες πατρίδες». 
Η παράσταση περιλαμβάνει παραδοσιακούς σκοπούς ξεκινώντας από καρσιλαμάδες, 
συρτά, απταλικά και φθανει σε τραγούδια και συνθέτες που επηρεάστηκαν από την 
μουσική των Μικρασιατών συνθέτων. Η δύναμη και η λεβεντιά των τραγουδιών 
αναγεννιούνται μέσα από τη φωνή της Ροδης-Γκιουλ, μαζί με τρεις σπουδαίους μουσικούς: 
Σωτήρη Μαργιωνη Βιολί, Γιώργο Παππά Κανονάκι και Γιάννη Δριμάλα Λαούτο. 
Ο τόπος πραγματοποίησης της εκδήλωσης είναι το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου και 
προτεινόμενη ημερομηνία 28/5/2022. Ο τόπος και ο χρόνος μπορεί  να τροποποιηθούν 
εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων (κώλυμα καλλιτέχνη, καιρικές συνθήκες, επιδημιολογικά 
δεδομένα, άλλες αιτίες). Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει η δυνατότητα α) υλοποίησής 
τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε συνεννόηση με το Αυτοτελές Γραφείο 
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων (και ως εκ τούτου οι σχετικές εργασίες θα 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα) ή β) ακύρωσης αυτών. Εφόσον πληρείται η ως άνω 
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προϋπόθεση οι συντελεστές των εκδηλώσεων δεν μπορούν να εγείρουν αξιώσεις 
οποιοδήποτε φύσης εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. 
 
Η συνολική αξία της παροχής της υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της ανωτέρω  
εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 2976,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους: 
 

 Κ.Α. 0064340001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσιών Σχέσεων», ποσού 2.976,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Σύμφωνα με: 
 

- τις διατάξεις του άρθρου 75 & 158 παρ.3α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και   Κοινοτήτων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2006, 

- 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), 

-  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, 
- τις διατάξεις του Ν.4782/2021 που τροποποιούν τον Ν.4412/2016, 
- την αριθ. 245/24-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας 

(Α.Δ.Α.:6295ΩΚΥ-ΡΧΧ) και την αριθ. πρωτ. 9078/24-1-2022 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία παραλήφθηκε από το Δήμο Νέας Ιωνίας και 
έλαβε αριθ. πρωτ. 1621/27-1-2022  με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του 
Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2022 και σύμφωνα με την οποία στον εν λόγω 
προϋπολογισμό εγγράφηκε επαρκής πίστωση στον Κ.Α.0064340001 «Λοιπές δαπάνες 
Δημοσιών Σχέσεων. 

- το γεγονός ότι για την εξειδίκευση κατανομής της πίστωσης του προϋπολογισμού και 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι εν λόγω δαπάνες απαιτείται λήψη απόφασης ως εξής: 

 
 Δαπάνη για παροχή καλλιτεχνικών  υπηρεσιών: 

 
   Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπερβαίνει  το ποσό των 30.000,00 ευρώ όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και οι τροποποιήσεις αυτού και θα 
πραγματοποιηθει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω:  
 

    Να εγκρίνει την εξειδίκευση κατανομής πίστωσης του προϋπολογισμού ως εξής: 
 
     Ποσό 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 

0064340001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσιών Σχέσεων» του οικονομικού έτους 2022  
για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών (εκδήλωση ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ 
«Τραγουδώντας τις αλησμόνητες Πατρίδες. 

     

Για την εκδήλωση « ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ» «τραγουδώντας αλησμόνητες πατρίδες»  
καλλιτεχνικές υπηρεσίες από μεικτή ορχήστρα αποτελούμενη από τουλάχιστον (5) άτομα 
με μουσικά όργανα όπως βιολί, λαούτο, μαντολίνο, κανονάκι. 
Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 0064340001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσιών Σχέσεων» του οικονομικού 
έτους 2022. 
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Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Την υπ’ αριθμ. 11655/2022 εισήγηση,  
 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ πρωτ. 11655/2022 εισήγηση, 
 Την με αρ.πρωτ. 11599/2022 μελέτη. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί παρόντων ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση κατανομής πίστωσης του προϋπολογισμού ως εξής: 
 
     Ποσό 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00.6434.0001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσιών Σχέσεων» Δημοτικού Προϋπολογισμού  
οικονομικού έτους 2022, για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών (εκδήλωση 
ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ «Τραγουδώντας τις αλησμόνητες Πατρίδες»). 

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

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
 

                                        
 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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