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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 & 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. 10ηΠρ./10ηΣυν./6613/10-03-2023 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)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 3)Χατζή Ελένη τακτικό 
μέλος 4) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος και 5)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) Σακκαλόγλου 
Αγγελική, Αλατσίδου Ελένη, Τσομπάνογλου Φώτιος, Καναβός Μιλτιάδης, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ, 10ηΠρ./10ηΣυν./6613/10-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Έγκριση 
εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6261.0001 για την προμήθεια και 
τοποθέτηση υαλοπινάκων για την κεντρική πύλη εισόδου του Δημαρχείου και 
παραπλεύρως αυτής, καθώς και διάφορων υλικών και ανταλλακτικών που κρίνονται 
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία αυτής». 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την με Α.Π.: 6053/06-03-2023 εισήγηση του 
τμήματος  Μελετών & Κατασκευής Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
«Με το παρόν έγγραφο σας γνωστοποιούμε ότι στο δημαρχείο του Δήμου Νέας Ιωνίας 
παρουσιάστηκε η ανάγκη για την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων στην κεντρική 
πύλη εισόδου, καθώς και διάφορων υλικών και ανταλλακτικών που κρίνονται απαραίτητα για 
την σωστή λειτουργία αυτής.  
 
Το κόστος της άνωθεν συντήρησης, πρόκειται να φτάσει έως το ποσό των 1.364,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6261.0001 «Συντήρηση και 
επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου». 
 
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική επιτροπή καλείται: 
 
Να εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης που φέρεται γραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2023 για τον ΚΑ 10.6261.0001 
«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» αξίας 1.364,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω 
προμήθεια & εγκατάσταση». 

 

ΑΔΑ: 60Λ7ΩΚΥ-Β9Ε



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

 την με Α.Π.: 6053/06-03-2023 εισήγηση του τμήματος  Μελετών & Κατασκευής 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  την με αρ.πρωτ.6028/2023 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

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

 
      Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης που φέρεται γραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2023 για τον ΚΑ 10.6261.0001 
«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» αξίας 1.364,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια και 
τοποθέτηση υαλοπινάκων για την κεντρική πύλη εισόδου του Δημαρχείου και 
παραπλεύρως αυτής, καθώς και διάφορων υλικών και ανταλλακτικών που κρίνονται 
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την Α.Π.: 6028/2023 μελέτη 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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