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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 448 

 
 

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 2o θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που αφορά στην: 
Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α, σε βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 πίστωσης με Κ.Α. 
00.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων» και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου στο 
όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ.28934/23-11-2022 εισήγηση από το 
Γραφείο Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Εγκρίθηκε με απόφαση Δημάρχου η μετακίνηση της Χορωδίας Παραδοσιακής και Βυζαντινής 
Μουσικής “Η Αγία Σκέπη” από την πόλη του Αγρινίου στη Νέα Ιωνία το Σάββατο 26/11/2022 
και η επιστροφή της την Κυριακή 27/11/2022 με τουριστικό λεωφορείο, προκειμένου να 
συμμετάσχει  στην 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 από το Δήμο Νέας Ιωνίας και την Ένωση Ρουμελιωτών, βάση των διατάξεων 
του  άρθρου  2 (υποπαραγράφου Δ) και 7 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’).  
 Η διάθεση πίστωσης θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού 
έτους Κ.Α. 00.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων, 

Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α η οποία αφορά σε 
«Οδοιπορικά έξοδα τρίτων» θα αντιμετωπισθεί με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το 
οποίο θα εκδοθεί στο όνομα ενός δημοτικού υπαλλήλου, όπως προβλέπεται από τον Δ.Κ.Κ. 
Ως εκ τούτου:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφ’ όσον η πληρωμή με τακτικό χρηματικό ένταλμα 
στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. Τα εντάλματα προπληρωμής 
εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών υπαλλήλων. Η απόδοση λογαριασμού για το υπό έκδοση 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, θα γίνει εντός του έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59. 

ΑΔΑ: 9Ω09ΩΚΥ-7Χ0



 

 2

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική επιτροπή καλείται:  
 

- Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2022 πίστωσης με Κ.Α. 00.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων» 

-  Να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής. Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο θα 
γίνει εντός του έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17-
5/15-6-1959. 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει ως υπόλογο τον δημοτικό υπάλληλο ΠΕΤΡΙΔΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της  

 την υπ’ αριθμ.28934/2022 εισήγηση , 
 Tην με αρ. πρωτ. 27597/2022 αίτηση της Ένωσης Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας, 

Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 28934/2022 εισήγηση,  
 την πρόταση του προέδρου. 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σε βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2022 πίστωσης με Κ.Α. 00.6423.0001 και τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων», για 
τα οδοιπορικά έξοδα  των μελών της χορωδίας Παραδοσιακής και Βυζαντινής 
Μουσικής “Η Αγία Σκέπη” από το Αγρίνιο. 
 

2. Ορίζει υπόλογο τον δημοτικό υπάλληλο  ΠΕΤΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, στο όνομα του 
οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο σύμφωνα με τις 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 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
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