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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 Πρόεδρος εισάγει το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: «Αποδοχή 
επιχορήγησης συνολικού ποσού 972.000,00€  σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη 
δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας έτους 2021». 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 17082/20-7-2021 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την υπ’ αριθ. 53633/19-07-2021 
(ΑΔΑ:6ΡΝ046ΜΤΛ6-ΠΝΡ) (αρ. πρωτ17054/20-07-2021 εισερχόμενου εγγράφου)  την  
απόφαση με θέμα  την κατανομή από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που 
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο: «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 
Δήμων» συνολικού ποσού 972.000,00 € έτους 2021, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη 
της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ που 
απασχολείται στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 
31/03/2021. 
Σύμφωνα με τον πίνακα του εγγράφου για τον Δήμο Νέας Ιωνίας, Αθηνών, η επιχορήγηση 
αντιστοιχεί στο ποσό των 7.200,00 €. 

ΑΔΑ: ΨΩ9ΝΩΚΥ-7ΩΞ



Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΦΕΚ 161/τ .Α’/22-8-2020, «Αποδοχές πάσης 
φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά 
προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα 
(10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, 
επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες 
ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής» 
 
Με βάση τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 
 
Την αποδοχή επιχορήγησης συνολικού αποδοτέου ποσού :7.200,00 ευρώ, στον  Δήμο της 
Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη αποκλειστικά της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 
καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται 
στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ  κατά το διάστημα από 
01/01/2021 έως 31/03/2001». 
 Τέλος, ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 

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 υπ’αριθμ. 17082/2021 εισήγηση, 

 την 53633/19-07-2021 (ΑΔΑ:6ΡΝ046ΜΤΛ6-ΠΝΡ) (αρ. πρωτ17054/20-07-2021 
εισερχόμενου εγγράφου)  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 
 

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

 
Την αποδοχή επιχορήγησης συνολικού αποδοτέου ποσού :7.200,00 ευρώ, στον  Δήμο της 
Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη αποκλειστικά της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 
καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται 
στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ  κατά το διάστημα από 
01/01/2021 έως 31/03/2001». 
     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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