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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 39ηΠρ./39ηΣυν./19608/5-8-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)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 και Κατιμερτζόγλου Κων/νος τακτικά μέλη,   παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 
39ηΠρ./39ηΣυν./19608/5-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 20.6323.0002 με τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ», συνολικού 
ύψους 150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 18984/1-8-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Αποκομιδής & Ανακυκλώσιμων Υλικών, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Το Τμήμα Αποκομιδής & Ανακυκλώσιμων Υλικών   της  Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχοντας 
υπόψη τις Υπουργικές  Αποφάσεις 51573/6746 (ΦΕΚ Β΄ 1949/2008 και 9787/2254 ΦΕΚ 
Β΄357/2008), σύμφωνα με τις οποίες τα νέας τεχνολογίας οχήματα φέρουν ψηφιακούς 
ταχογράφους, οι οποίοι λειτουργούν με ηλεκτρονική κάρτα που εκδίδεται από την αρμόδια 
Διεύθυνση Συγκοινωνιών ,πρόκειται να προχωρήσει  σε έγκριση έκδοσης  Χρηματικού 
Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης 
πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση κάρτας  ψηφιακού  ταχογράφου  από την 
αρμόδια Υπηρεσία . 
 
Το κόστος της δαπάνης , πρόκειται να φτάσει έως το ποσό των 150,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6323.0002 με τίτλο «ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ» 
 
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 ΚΑ 20.6323.0002 με τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ» 
συνολικού ύψους 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% προκειμένου να υλοποιηθεί η 
παραπάνω  δαπάνη . 
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Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται 
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 
 

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

 την υπ’αριθμ.18984/2022 εισήγηση. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 (Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής)  

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης της πίστωσης που φέρεται γραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2022 στον ΚΑ 20.6323.0002 με τίτλο «ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ» συνολικού ύψους 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την αντιμετώπιση 
δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση κάρτας  ψηφιακού  ταχογράφου  
από την αρμόδια Υπηρεσία . 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
 

 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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