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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 31ηΠρ./31ηΣυν./17589/23-7-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με μόνιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 441/20987/8-9-2020 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό 
μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6)Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 7) Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 8) Τσουκαλά Παναγιώτη, 
τακτικό μέλος. 
 Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος,  τακτικό μέλος, παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 31ηΠρ./31ηΣυν./17589/23-7-
2021 πρόσκληση του Προέδρου. 

Με την λήξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος 

κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), ο οποίος κατά την έναρξη της συζήτησης του 5ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε. 

Κατά την έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο  

δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, τακτικό μέλος. 

Με πρόταση του προέδρου την οποία αποδέχτηκαν κατά πλειοψηφία(κατά ο  

δημοτικός σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος και παρών ο  δημοτικός σύμβουλος κ. 

Τσουκαλάς Παναγιώτης), συζητήθηκε ως 2ο  θέμα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ το 12ο 
θέμα της πρόσκλησης. 
 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: 
Ταμειακός απολογισμός οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας. 
     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ.17561/23-7-2021 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
Με το υπ’ αριθμ. 244/22-7-2021 (πρωτ. Δήμου 17505/23-7-2021) έγγραφο του ΝΠΔΔ του 
Δήμου μας, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), διαβιβάσθηκε η υπ΄ αριθμ. 17/20-7-2021  (ΑΔΑ: Ψ2ΙΡΟΛ9Β-
ΛΨ1) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, που αφορά τον ταμειακό απολογισμό οικ. έτους 
2020 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας. 
     Σύμφωνα με τα άρθρα  234 & 240  του N. 3463/06 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, 
σας διαβιβάζουμε την προαναφερόμενη πράξη και παρακαλούμε για την έγκριση της. 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΓΝΧΩΚΥ-Υ90



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ’αριθμ.17561/ 2021 εισήγηση, 

 την υπ΄ αριθμ. 17/20-7-2021  (ΑΔΑ: Ψ2ΙΡΟΛ9Β-ΛΨ1) πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, 

 τα άρθρα  234 & 240  του N. 3463/06 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί παρόντων ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 17/20-7-2021  (ΑΔΑ: Ψ2ΙΡΟΛ9Β-ΛΨ1) πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας, που αφορά 
τον ταμειακό απολογισμό οικ. έτους 2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 
μέρος της παρούσας πράξης.  
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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