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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 κ. Πρόεδρος εισάγει το 8ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: 

Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α 10.7133.0001 «Έπιπλα και σκεύη». 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 25516/19-10-2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Δημοτικών Προσόδων, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Οικονομική Επιτροπή βάση, του άρθρου 58, παρ. 1, περ. ε΄, Ν. 3852/2010, ως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρου 203, παρ. 1, Ν. 4555/18 και άρθρου 14, παρ. 1, Ν. 4625/19, οι 
πιστώσεις αυτές χρήζουν εξειδικεύσεως, επειδή ο τίτλος των δεν προσδιορίζει ρητώς τις 
δαπάνες για τις οποίες προορίζονται, προ δε λήψεως της αποφάσεως διαθέσεώς των (ΑΑΥ), 
καλείται  να αποφασίσει την εξειδίκευση της πίστωσης στο ΚΑΕ: 1071330001  με τίτλο 
«Έπιπλα και σκεύη», για δαπάνη που αφορά: την προμήθεια και τοποθέτηση  
• Ενός κρυστάλλου ασφαλείας 170x90 με βάσεις μεταλλικές και 
• Ενός κρυστάλλου 8 χιλ. SECURIT 50x180 με τρύπες για την πρόσοψη γραφείου 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ:  570,40 € (ΚΟΣΤΟΣ 460,00 € + ΦΠΑ (24%) 110,40 €) 
 
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: 
• τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 1, περ. ε΄, Ν. 3852/2010, ως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρου 203, παρ. 1, Ν. 4555/18 και άρθρου 14, παρ. 1, Ν. 4625/19, 

 την υπ’αριθμ.24922/2022 εισήγηση. 

ΑΔΑ: Ψ4ΠΕΩΚΥ-ΗΩΠ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης που φέρεται γραμμένη στον προϋπολογισμό του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στον κωδικό εξόδων ΚΑΕ: 10.7133.0001  με τίτλο «Έπιπλα 
και σκεύη», για δαπάνη που αφορά:  
την προμήθεια και τοποθέτηση  
• Ενός κρυστάλλου ασφαλείας 170x90 με βάσεις μεταλλικές και 
• Ενός κρυστάλλου 8 χιλ. SECURIT 50x180 με τρύπες για την πρόσοψη γραφείου 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ:  570,40 € (ΚΟΣΤΟΣ 460,00 € + ΦΠΑ (24%) 110,40 €) 
 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                  
                                      
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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