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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 458 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 10:00 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.59ηΠρ./59ηΣυν./29667/1-12-2022 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) Kαρβουνιάρη Αντώνιο, 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,  
59ηΠρ./59ηΣυν./29667/1-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 

Ο λόγος σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, είναι για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι 
διαδικασίες, για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, για την εορταστική περίοδο των 
Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς -Θεοφανίων.  
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: 
«Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την 
προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων για την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανείων. 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ.29531/30-11-2022 εισήγηση από το 
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
Το φετινό πρόγραμμα, εκτός άλλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, περιλαμβάνει 
μουσικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται στους δημότες της πόλης μας με σκοπό την 
ψυχαγωγία τους 
 
Το εορταστικό πρόγραμμα, προκειμένου να προσφέρει αισιοδοξία, χαρά και διασκέδαση 
στους δημότες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστάσεις και δρώμενα για παιδιά, καθώς και 
δράσεις που συνδέουν το χορό με τη μουσική για όλες τις ηλικίες.  
Στο εορταστικό κλίμα θα συμβάλλει με ξεχωριστό τρόπο ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της 
πόλης με την προμήθεια εορταστικών ξύλινων κατασκευών που θα τοποθετηθούν σε 
διάφορα σημεία της για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους! (Άγγελοι, νάνοι, 
Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι, χιονάνθρωποι κ.ά). 
 

Συγκεκριμένα, το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:  

Δράση/Εκδήλωση Ημερομηνία-τόπος  

1. Άναμμα 

Χριστουγεννιάτικου 

Δέντρου   

Παρασκευή 09/12/2022 

πλατεία Σημηριώτη 
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Θα φωταγωγηθεί στην 

πλατεία Σημηριώτη το 

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 

του Δήμου Νέας Ιωνίας, 

που θα σημάνει την 

έναρξη της εορταστικής 

περιόδου για την πόλη 

μας. Η παιδική-Νεανική 

Χορωδία και η 

Παραδοσιακή Χορωδία 

του ΟΠΑΝ, καθώς και η 

Φιλαρμονική Μπάντα θα 

«γεμίσουν» το κέντρο με 

υπέροχες 

χριστουγεννιάτικες 

μελωδίες και κάλαντα. 

 

2. Μουσική εκδήλωση.  

Τραγούδια Ελληνικά και 

ξένα, σύγχρονα και 

διαχρονικά, αλλά και 

χριστουγεννιάτικα, όλα 

αγαπημένα σε μικρούς και 

μεγάλους. 

Σάββατο 17/12/2022 

πλατεία Σημηριώτη 

 

3. Διαδραστική 

παράσταση. 

Θα παρουσιαστούν τα  

ελληνικά ήθη και έθιμα, 

παιχνίδια και πολλά 

παραδοσιακά τραγούδια 

και κάλαντα. Στόχος είναι 

μέσα από 

αυτοσχεδιασμούς και με 

τη συνοδεία 

παραδοσιακών οργάνων 

και τραγουδιού να έρθουν 

τα παιδιά σε επαφή με τη 

μουσική και την έννοια 

της ομάδας και να γίνουν 

τα ίδια συνδημιουργοί στη 

θεατρική πράξη 

Κυριακή 18/12/2022 

 

Πεζόδρομος Παλαιών Πατρών Γερμανού  

 

 

 

4. Μουσική συναυλία. 

Μια μοναδική συναυλία 

που θα ξεσηκώσει τους 

νέους και τους νεότερους 

και όλοι θα ζήσουν 

μοναδικές εμπειρίες και 

αξέχαστες στιγμές. 

Παρασκευή 23/12/2022 

Πεζόδρομος Παλαιών Πατρών Γερμανού  
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5.Καλλιτεχνικό 

Χριστουγεννιάτικο 

Δρώμενο 

ο Άγιος Βασίλης με τα 

ξωτικά φτιάχνουν στο 

εργαστήριο τα δώρα για 

τα παιδιά, αλλά τα 

πειραχτήρια ξωτικά 

προτιμούν να στήσουν 

την δική τους γιορτή 

προσκαλώντας τα 

«Μαγικά Παιχνίδια». Θα 

υπάρχει μηχανή τεχνητού 

χιονιού που ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα θα 

εκτοξεύει νιφάδες χιονιού. 

Στόχος είναι να 

μεταφερθούν στα παιδιά 

όλων των ηλικιών η 

μαγική ατμόσφαιρα των 

Χριστουγέννων 

Σάββατο 24/12/2022 

πλατεία Σημηριώτη 

 

6.Κουκλοθεατρική  

παράσταση 

Κουκλοθέατρο που θα 

μαγέψει τα παιδιά με 

χειροποίητα σκοινιά και 

κούκλες. 

Τετάρτη 28/12/2022 

 

Συνεδριακό Κέντρο ή Δημοτικός 

Κινηματογράφος «Αστέρας»  

7. Γιορτινή παράσταση 

με τίτλο «Καλήν εσπέρα 

άρχοντες». 

Χορευτές και μορσικοί θα 

παρουσιάσουν τραγούδια 

από όλη την Ελλάδα, με 

μικρασιατικά ρεμπέτικα, 

με κάλαντα και δρώμενα 

του Δωδεκαήμερου 

Πέμπτη 29/12/2022 

Δημοτικός Κινηματογράφος «Αστέρας» 

 

Οι ημερομηνίες και ο τόπος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων  μπορεί να τροποποιηθούν 
εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων (κώλυμα καλλιτέχνη, καιρικές συνθήκες, επιδημιολογικά 
δεδομένα, άλλες αιτίες). Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει η δυνατότητα α) υλοποίησής τους 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε συνεννόηση με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & 
Δημοσίων Σχέσεων (και ως εκ τούτου οι σχετικές εργασίες θα προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα) ή β) ακύρωσης αυτών. Εφόσον πληρείται η ως άνω προϋπόθεση οι συντελεστές 
των εκδηλώσεων δεν μπορούν να εγείρουν αξιώσεις οποιοδήποτε φύσης εφόσον δεν 
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. 

 
Η συνολική αξία της προμήθειας ειδών και της παροχής των υπηρεσιών που απαιτούνται για 
την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 13.358,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού εξόδων του 
τρέχοντος οικονομικού έτους ως εξής:  
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 Κ.Α. 15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του 
Δήμου», ποσού 9.080,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Κ.Α. 15.7135.0006 «Προμήθεια ειδών για τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της 
πόλης», ποσού 4.278,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 29372/2022 μελέτη. 

  
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 εγγράφηκαν πίστωσεις στους Κ.Α. 15.6473.0002 με 
τίτλο: «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου» και Κ.Α. 
15.7135.0006 «Προμήθεια ειδών για τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της πόλης»,   

-την αριθμ. πρωτ. 29372/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων. 
- το γεγονός ότι για την εξειδίκευση κατανομής της πίστωσης του προϋπολογισμού και 

προκειμένου να υλοποιηθούν οι εν λόγω δαπάνες απαιτείται λήψη απόφασης ως εξής: 
 
Α. Δαπάνη για προμήθεια γλυκισμάτων: 

Προμήθεια 130 κιλών γλυκών (κουραμπιέδες, μελομακάρονα) για τις ανάγκες 
πραγματοποίησης των εκδηλώσεων και  τη δημιουργία εορταστικού κλίματος Η δαπάνη θα 
ανέλθει έως το ποσό των 1.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 
Κ.Α.15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου» 
του οικονομικού έτους 2022. 

 

Β. Δαπάνη για προμήθεια άνθινων διατάξεων: 

Προμήθεια ανθοσυνθέσεων 2 τμχ για τις εκδηλώσεις 2 και 7 σύμφωνα με το ανωτέρω 

πρόγραμμα. Οι δαπάνες θα ανέλθουν έως το ποσό των 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνουν τον Κ.Α.15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων του Δήμου» του οικονομικού έτους 2022. 

Γ.  Δαπάνη για παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών: 
 

Διαδραστική παράσταση. Θα παρουσιαστούν τα  ελληνικά ήθη και έθιμα, παιχνίδια και 
πολλά παραδοσιακά τραγούδια και κάλαντα. Στόχος είναι μέσα από αυτοσχεδιασμούς και με 
τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων και τραγουδιού να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη 
μουσική και την έννοια της ομάδας και να γίνουν τα ίδια συνδημιουργοί στη θεατρική πράξη. Η 
δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 868,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του 
Δήμου», του οικονομικού έτους 2022. 
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Δ. Δαπάνη για παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών: 
 
Καλλιτεχνικό Χριστουγεννιάτικο Δρώμενο. Ο Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά φτιάχνουν στο 
εργαστήριο τα δώρα για τα παιδιά, αλλά τα πειραχτήρια ξωτικά προτιμούν να στήσουν την δική 
τους γιορτή προσκαλώντας τα «Μαγικά Παιχνίδια». Θα υπάρχει μηχανή τεχνητού χιονιού που 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα εκτοξεύει νιφάδες χιονιού. Στόχος είναι να μεταφερθούν στα 
παιδιά όλων των ηλικιών η μαγική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Η δαπάνη θα ανέλθει έως 
το ποσό των 2.480,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου», του 
οικονομικού έτους 2022. 
 
Ε. Δαπάνη για παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών: 
 
Κουκλοθεατρική  παράσταση. 

Κουκλοθέατρο που θα μαγέψει τα παιδιά με χειροποίητα σκοινιά και κούκλες. Η δαπάνη θα 
ανέλθει έως το ποσό των 620,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου», του 
οικονομικού έτους 2022. 
 
Ζ. Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής υποστήριξης: 

Για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη συναυλία υποστήριξη από ηχητικά και 
φωτιστικά συστήματα που δε διαθέτει ο Δήμος. 
Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 3.472,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
του Δήμου» του οικονομικού έτους 2022. 

 

Η. Δαπάνη για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ξύλινων κατασκευών:  
 
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων κατασκευών από ξύλο (Άγγελοι, Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι, 
νάνοι και χιονάνθρωποι).  Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 4.278,00 ευρώ και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0006 «Προμήθεια ειδών για τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση 
της πόλης» Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 
 

    Οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 30.000,00 ευρώ όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και οι τροποποιήσεις αυτού και θα 

πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω:  

 
         Να εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού ως εξής: 

     ποσό 1.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον 
Κ.Α.:15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου» 
του οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια γλυκισμάτων 

     Ποσό 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον 
Κ.Α.:15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου» 
του οικονομικού έτους 2022 για την προμήθεια άνθινων διατάξεων 

 
 ποσό 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου», του 

οικονομικού έτους 2022  για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών (διαδραστική 

παράσταση) 

 
 ποσό 2.480,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου», του 
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οικονομικού έτους 2022 για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών (καλλιτεχνικό 

Χριστουγεννιάτικο Δρώμενο) 

 
 ποσό 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου», του 

οικονομικού έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

(κουκλοθεατρική  παράσταση). 

 
 ποσό 3.472,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον 

Κ.Α.15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου» 

του οικονομικού έτους 2022 για τη παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής 

υποστήριξης 

 
 ποσό 4.278,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.7135.0006 «Προμήθεια ειδών για τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της πόλης» του 

οικονομικού έτους 2022 για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ξύλινων κατασκευών.  

 
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.29531/2022 εισήγηση , 
3. την αριθμ. πρωτ. 29372/2022 Μελέτη, 
4. Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 29531/2022 εισήγηση. 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
 
Εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού ως εξής: 

    ποσό 1.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον 
Κ.Α.:15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου» 
του οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια γλυκισμάτων 

    Ποσό 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον 
Κ.Α.:15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου» 
του οικονομικού έτους 2022 για την προμήθεια άνθινων διατάξεων 

 
 ποσό 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου», του 

οικονομικού έτους 2022  για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών (διαδραστική 

παράσταση) 

 
 ποσό 2.480,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου», του 

οικονομικού έτους 2022 για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών (καλλιτεχνικό 

Χριστουγεννιάτικο Δρώμενο) 

 
 ποσό 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου», του 
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οικονομικού έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

(κουκλοθεατρική  παράσταση). 

 
 ποσό 3.472,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον 

Κ.Α.15.6473.0002 «Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου» 

του οικονομικού έτους 2022 για τη παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής 

υποστήριξης 

 
 ποσό 4.278,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.7135.0006 «Προμήθεια ειδών για τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της πόλης» 

του οικονομικού έτους 2022 για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ξύλινων 

κατασκευών.  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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