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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 & ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 29ηΠρ./29ηΣυν./14144/10-6-2022 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)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος,  5) Kαρβουνιάρη Αντώνιο, 
αναπληρωματικό μέλος,6)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος (Aντιπρόεδρος), Αλατσίδου 
Ελένη, Xατζή Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ. 29ηΠρ./29ηΣυν./14144/10-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 5ο θέμα της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ που αφορά στην: Λήψη 
απόφασης α)εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού β) έγκρισης 
τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 
διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο 100 χρονών από τη Μικρασιατική καταστροφή. 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την με αρ. πρωτ. 13927/9-6-2022 εισήγηση 
από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
Στα πλαίσια διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή 

ο Δήμος διοργανώνει μουσική συναυλία με τίτλο «Σμύρνη-Ιώνια-Ελλάδα Ταξιδεύοντας με 

μια αγκαλιά τραγούδια» 

Η εκδήλωση είναι δίωρη συναυλία αφιερωμένη στη μουσική μας παράδοση και στις λαϊκές 
μουσικές διαδρομές των μεγάλων δημιουργών του χώρου, με τους Δημήτρη Σαββαίδη, 
έναν νέο αξιόλογο ερμηνευτή και μουσικό, τη Μαρία Σουλτάτου, μια μεγάλη τραγουδίστρια 
που ερμηνεύει με παθός και καθηλώνει το κοινό της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τον 
Γιώργο Υδραίο, έναν σπουδαίο τραγουδιστή με πολλές σημαντικές συνεργασίες με 
μεγάλους ερμηνευτές και σύνθετες.    
 
H συναυλία με τίτλο Σμύρνη-Ιώνια-Ελλαδα “Tαξιδεύοντας με μια αγκαλιά τραγούδια” θα 
πραγματοποιηθεί στο χώρο του Παναιτωλίου στις 2/7/2022. 
 
Η συνολική αξία της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 4.350 

ευρώ. και θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος οικονομικού 

έτους ως εξής:  

Κ.Α. 1564710007 με τίτλο: «Έξοδα για διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων με 

αφορμή τον εορτασμό των 100 χρονών από τη Μικρασιατική καταστροφή» ποσού 

4.350 ευρώ. όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στην αριθμ. πρωτ. 13471/22 Μελέτη του 

Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων. (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς 

Αιτήματος: 13595/22 22REQ0107151332022-06-08) 
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Για την εξειδίκευση κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού και προκειμένου να 
υλοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη καλλιτεχνική εκδήλωση απαιτειται η λήψη 
απόφασης προκειμένου να εξειδικευτεί  η  πίστωση ως εξής: 
Δαπάνη για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών: 
Παροχή  καλλιτεχνικών  υπηρεσιών (μουσική παράσταση) για τις ανάγκες της εν λόγω 
διοργάνωσης. Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 4.350 ευρώ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
1564710007 με τίτλο: «Έξοδα για διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή 
τον εορτασμό των 100 χρονών από τη Μικρασιατική καταστροφή» του οικονομικού 
έτους 2022. 
Σύμφωνα με: 

τις διατάξεις του N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

αναδιατυπώθηκαν με τον Ν. 3536/2007, 

- 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) (και ειδικότερα αυτές του άρθρου 

221),  τις διατάξεις του άρθρου 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» παρ. β) που ορίζει όπ «εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να 

παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους 

κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού 

έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης» και γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

- τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32Α, 221 του Ν.4412/2Ο16, 

- του Π.Δ.8Ο/2Ο16 περί ανάληψης υποχρεώσεων από Διατάκτες,  τις δττάξεις του παρ. 1 και 

2 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018, 

- τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2Ο19 και τα άρθρα 10 και 14 του Νόμου 4625/2019 

τα οποία τροποποιούν το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

- των άρθρων του ν.4782/2Ο21 που τροποποιούν διατάξεις του Ν.4412/2Ο16 

-   την αριθ. 245/24-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας 

(Α.Δ.Α.: 6295ΩΚΥ-ΡΧΧ) και την αριθ. πρωτ. 9078/24-1-2021 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, 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 2021 και τις σχετικές αναμορφώσεις αυτού, 

σύμφωνα με την οποία στον εν λόγω προϋπολογισμό εγγράφηκε επαρκής πίστωση στον 

Κ.Α.15.6471.ΟΟΟ7 με τίτλο: «Έξοδα για διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή 

τον εορτασμό των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή», 

- την αριθμ. πρωτ. 13471/3-6-2022 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & 

Δημοσίων 

Σχέσεων, 

- Το αριθμ. πρωτ. 13595/6-6-2022 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Γραφείου 

Επικοινωνίας & 

Δημοσίων Σχέσεων, 

- Την ανάγκη για την παροχή καλλιτεχνικών  υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης των για 

τα100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή 

 

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω να: 

α) Εξειδικεύσει τη  κατανομή πίστωσης του προϋπολογισμού ως εξής: 

 ποσό 4.350 ευρώ  το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6471.ΟΟΟ7 με τίτλο: «Έξοδα 

για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό των 100 

χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή» του οικονομικού έτους 2022 για την 

παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών (μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα). 
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β) Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 13471/3/6/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου 

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 

22REQ0107151332022-06-08) στην οποία ορίζονται οι προδιαγραφές που αφορούν στην 

παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης  «τον εορτασμό των 100 

χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή»  για το έτος 2022. 

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. 13927/2022 εισήγηση,  
 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ πρωτ. 13927/2022, 
 Την με αρ.πρωτ. 13471/2022 μελέτη. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(Επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  EΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

με ψήφους ΠΕΝΤΕ  (5) ΥΠΕΡ 
και 

ΕΝΑ (1) ΠΑΡΩΝ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) 
 

α) Εγκρίνει την εξειδίκευση της  κατανομής πίστωσης του προϋπολογισμού ως εξής: 
 ποσό 4.350 ευρώ  το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6471.0007 με τίτλο: «Έξοδα για τη 

διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική καταστροφή», οικονομικού έτους 2022, για την παροχή ψυχαγωγικών 
υπηρεσιών (μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα). 
 
β) Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 13471/3/6/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου 
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 
22REQ0107151332022-06-08) στην οποία ορίζονται οι προδιαγραφές που αφορούν στην 
παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης  «τον εορτασμό των 100 
χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή»  για το έτος 2022. 

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

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                  
                                      
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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