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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 447 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
ΕΚΤΑΚΤΗ 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.56ηΠρ./56ηΣυν./28943/24-11-2022 νόμιμη 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)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος .  
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  Αλατσίδου 
Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης,  Τσομπάνογλου Φώτιος και Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, 
τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα,  με την υπ’ αριθμ,  
56ηΠρ./56ηΣυν./28943/24-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 

Ο λόγος σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, είναι προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες για τη μετακίνηση από το Αγρίνιο, χορωδίας που θα συμμετάσχει στην εκδήλωση 

του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Ένωσης Ρουμελιωτών, το Σάββατο 26-11-2022.  

Τη σύγκληση και συζήτηση του θέματος ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αποδέχονται 
ΟΜΟΦΩΝΑ οι 5 (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1o θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που αφορά στην: 
Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022, ποσού 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον 
Κ.Α.:.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων» για τα οδοιπορικά έξοδα  των μελών της 
χορωδίας Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής. 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ.28933/23-11-2022 εισήγηση από το 
Γραφείο Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
         Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και η Ένωση Ρουμελιωτών συνδιοργανώνουν την εκδήλωση με 
θέμα «Υπεραγία Θεοτόκος Μά(ν)να Θεού και ανθρώπων» η οποία πραγματοποιείται το 
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 στις 18:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. 
 Στην εκδήλωση συμμετέχει η καταξιωμένη διεθνώς  Χορωδία Παραδοσιακής και 
Βυζαντινής Μουσικής “Η Αγία Σκέπη” από το Αγρίνιο. Το καταξιωμένο σχήμα των γυναικών – 
ιεροψαλτριών της χορωδίας παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής ( Αγία Σκέπη ) υπό την 
διεύθυνση της κα. Χρυσούλας Τασολάμπρου, η οποία έχει τιμηθεί από τον οικουμενικό 
πατριάρχη, θα πλαισιώσει τη βραδιά με βυζαντινούς θεομητορικούς ύμνους και παραδοσιακά 
άσματα προς τιμή της Παναγίας από τη Δύση στην Ανατολή. Το τελικό προσδοκώμενο  
αποτέλεσμα είναι η προβολή της μικρασιατικής παράδοσης, η βίωση του μηνύματος των 
ημερών που έπονται  και η συμβολή στην πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης. 
 Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η μετακίνηση της χορωδίας από την πόλη του Αγρινίου 
στη Νέα Ιωνία το πρωί του Σάββατου 26/11/2022 και η επιστροφή της την επομένη μέρα της 
εκδήλωσης, με τουριστικό λεωφορείο. 

 Η συνολική αξία της δαπάνης μετακίνησης ανέρχεται στο ποσό των 500, 00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων του 
τρέχοντος οικονομικού έτους Κ.Α. 00.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων».  
           Η σχετική δαπάνη θα γίνει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που θα εκδοθεί επ’ 
ονόματι δικαιούχου δημοτικού υπαλλήλου και η απόδοση λογαριασμού θα γίνει σύμφωνα με 
τις ισχύουσες  διατάξεις. 
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Για την εξειδίκευση κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού και προκειμένου να 
υλοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη δαπάνη 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, 

-  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, 
- 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:  00.6423.0001 με τίτλο: 
«Οδοιπορικά έξοδα τρίτων»,  

-Την αριθμ.  πρωτ. 27597/9-11-2022 αίτηση της Ένωσης Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας 
-τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) 
- 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 έξοδα κίνησης τρίτων: 

Οδοιπορικά έξοδα 24 ατόμων, μέλη χορωδίας. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 500,00  

ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων»» του 

οικονομικού έτους 2022. 

 
Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή: 
Να εγκρίνει την εξειδίκευση κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, ως εξής: 

 Ποσό 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον 

Κ.Α.:.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων» του οικονομικού έτους 2022 για τα 

οδοιπορικά έξοδα  των μελών της χορωδίας . 

 
Στη συνέχεια 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.28933/2022 εισήγηση , 
 Tην με αρ. πρωτ. 27597/2022 αίτηση της Ένωσης Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας 

Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 28933/2022 εισήγηση. 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
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Εγκρίνει την εξειδίκευση κατανομής πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, 
ως εξής: 

 Ποσό 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον 
Κ.Α.:.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων», του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022, για τα οδοιπορικά έξοδα  των μελών της χορωδίας 
Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής “Η Αγία Σκέπη” από το Αγρίνιο . 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
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