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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Αρ. Πράξης: 357 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
          Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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. 45ηΠρ./45ηΣυν./22625/16-9-2022 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. 518/22043/9-9-2022 απόφαση 
Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 
4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος 6)Τσομπάνογλου Φώτιο, 
τακτικό μέλος και 7) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  Χατζή Ελένη, 
Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 45ηΠρ./45ηΣυν./22625/16-9-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -8ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Πλέσσα Διονύσιου, 
xρηματικού  εντάλματος προπληρωμής που   αφορά την  πληρωμή διοδίων διέλευσης των 
οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος  από την Αττική οδό ,για το οικονομικό έτος 2022.  
     Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 22501/15-9-2022 εισήγηση από τo 
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
 Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και στο σκέλος των εξόδων Κ.Α. 

20.6411.0001 με τίτλο: « Δαπάνη διοδίων διέλευσης οχημάτων Δήμου από την Αττική 
οδό» έχει εγγραφεί  πίστωση  για να καλύψει την δαπάνη αυτή. 

 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. 

 Με την με αριθμό :329/6-9-2022 πράξη τη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΧΔΩΚΥ-Ν7Κ) 
ορίστηκε ως υπόλογος ο δημοτικός υπάλληλος Πλέσσας Διονύσιος και με την ΑΑΥ 
ΠΡΟ:881/7-9-2022 εκδόθηκε το υπ.αριθ. 1856/7-9-2022 ΑΔΑ: Ψ268ΩΚΥ-ΩΗΙ  χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής ποσού  πενήντα χιλιάδων ευρώ   ( 50.000,00 €) σε βάρος του 
ανωτέρω Κ.Α. 20.6411.0001 που αφορά την πληρωμή διοδίων διέλευσης των οχημάτων της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος  από την Αττική οδό ,για το οικονομικό έτος 2022. 

 Από το συνημμένο παραστατικό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ προκύπτει η κατάθεση  στον με 
αριθμό 10623235 συνδρομητικό λογαριασμό του Δήμου Νέας Ιωνίας ,συνολικού ποσού 
πενήντα χιλιάδων ευρώ   ( 50.000,00 € ) όπως αυτό προκύπτει από το αντίγραφο 
καταθετηρίου για την φόρτιση Ε-PASS με ημερομηνία 15-9-2022. 

 
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική  Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 
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1. Να εγκρίνει τη γενόμενη δαπάνη βάσει του επισυναπτόμενου  παραστατικού όπως αυτό 
προκύπτει από το αντίγραφο καταθετηρίου για την φόρτιση Ε-PASS με ημερομηνία 15/-9-2022. 
2. Να απαλλάξει τον υπόλογο υπάλληλο Πλέσσα Διονύσιο σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις    των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959. 

Τέλος 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. 22501/2022 εισήγηση, 

 το αντίγραφο καταθετήριου τραπέζης, 

 τις 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, όπως αυτή προκύπτει από το αντίγραφο καταθετηρίου 
τραπέζης, για την φόρτιση Ε-PASS με ημερομηνία 15/9/2022. 
 

2. Απαλλάσσει τον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο Πλέσσα Διονύσιο, 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 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ 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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