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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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.50ηΠρ./50ηΣυν./25868/21-10-2022 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) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6)Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος,7) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος .  
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Χατζή 
Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης,  τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  50ηΠρ./50ηΣυν./25868/21-10-2022  πρόσκληση του 
Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο Πρόεδρος εισάγει το  1o θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Λήψη 
απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια 
άνθινης διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , διότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
έγκαιρα οι διαδικασίες έως τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 
Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 6 
παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 26021/24-10-2022 εισήγηση από 
το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
Στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια 
άνθινης διάταξης (ενός δάφνινου στεφανιού) για την επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο- 
Άγαλμα της Μητέρας. 

 
Το στεφάνι πρέπει να είναι  δάφνινο με 4 σειρές δάφνη και άλλη μια σειρά με φυλλώματα με 
λευκή και γαλάζια φαρδιά κορδέλα τυπωμένη και  να παραδοθεί το πρωί της 28ης 
Οκτωβρίου 2022. 
 
      Η συνολική αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 50,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων του 
τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με τo υπ.  αριθμ. 25960/2022 έγγραφο του 
Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.  
 

 Κ.Α. 00.6443.0004 με τίτλο: «Δαπάνες για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου», 

ποσού  50,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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Για την εξειδίκευση κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού και προκειμένου να 
υλοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη υπηρεσία απαιτείται η λήψη απόφασης 
προκειμένου να εξειδικευτεί  η  πίστωση ως εξής: 
 
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. 9078/24-1-2021 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 2022 και τις σχετικές αναμορφώσεις αυτού, 
σύμφωνα με την οποία στον εν λόγω προϋπολογισμό εγγράφηκε πίστωση στον Κ.Α:  
00.6434.0001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσιών σχέσεων», 

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

 
Α.  Δαπάνη για την προμήθεια άνθινης διάταξης (ενός δάφνινου στεφανιού)  για την 
επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο- Άγαλμα της Μητέρας. 
 

Προμήθεια στεφανιού για τις ανάγκες του εν λόγω εορτασμού. Η δαπάνη θα ανέλθει έως το 
ποσό των 50,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443.0004 
με τίτλο: «Δαπάνες για την Εθνική Εορτή  της της 28ης Οκτωβρίου» του οικονομικού έτους 
2022. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία ήσσονος αξίας, σύμφωνα τόσο 
με το άρθρο 117Α (για τις αναθέτουσες αρχές) όσο και με το άρθρο 327Α (για τους 
αναθέτοντες φορείς) του Ν.4412/16.  
 
Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή: 
 
Να εγκρίνει την εξειδίκευση κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, ως εξής: 
 

 ποσό 50,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
00.6443.0004 με τίτλο: «Δαπάνες για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου»,» του 
οικονομικού έτους 2022 για την προμήθεια ενός δάφνινου στεφανιού  για την 
επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο- Άγαλμα της Μητέρας στην επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου. 

ΑΔΑ: 6ΝΚΛΩΚΥ-3ΩΓ



Τέλος, ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 
 
 

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

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 με τις τροποποιήσεις αυτού,  

 την υπ’αριθμ. 26021/2022 εισήγηση, 
 
 
 

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

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση κατανομής πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, ως εξής: 
 

 ποσό 50,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
00.6443.0004 με τίτλο: «Δαπάνες για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου», 
οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια ενός δάφνινου στεφανιού  για την 
επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο- Άγαλμα της Μητέρας στην επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                  
                                      
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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