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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Αρ. Πράξης: 237 

 
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 -7o- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στον: Έγκριση 
εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -προμήθεια 
εξοπλισμού, συνολικού ύψους 1530,78 ευρώ, για την προμήθεια εργαλείων και σχετικών 
αναλώσιμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης. 
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 14024/9-6-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει ως ακολούθως: 
Κύριε  Πρόεδρε, 
 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης, κάθε Καλοκαίρι είναι απαραίτητη η 
προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων (π.χ. σίτες, πλαστικές μεμβράνες κλπ.) για τις αναγκαίες 
μικροεπισκευές προκειμένου να είναι ομαλή η διαβίωση των φιλοξενούμενών μας. 
Το κόστος των παραπάνω υλικών,  μπορεί να φθάσει τι ποσόν των  1530,78 €.  
 
Μετά τα παραπάνω η οικονομική επιτροπή καλείται:  

 
Να εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης που φέρεται γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2022, στον κωδικό: Κ.Α 15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 
προμήθεια εξοπλισμού», συνολικού ύψους  1.530, 78 € προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια 
των προαναφερθέντων υλικών για τη Δημοτική Κατασκήνωση. 
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Στη συνέχεια 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. 14024/2022 εισήγηση. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
 Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης που φέρεται γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2022, στον Κ.Α 15.6482.0001 «έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια 
εξοπλισμού», συνολικού ύψους  1.530, 78 € προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια εργαλείων και 
αναλωσίμων (π.χ. σίτες, πλαστικές μεμβράνες κλπ.) για τις αναγκαίες μικροεπισκευές, για τη 
Δημοτική Κατασκήνωση. 

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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