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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 & ώρα 13:30΄, πραγματοποιήθηκε 
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω της λήψης 
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19. 
     Η αναγκαιότητα της Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΔΙΑ 
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ προκύπτει καθώς η 303/2021 πράξη Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να 
ακυρωθεί, καθώς όλη η διαδικασία της ανάθεσης πρέπει να γίνει από την αρχή, διότι το 
Πρωτογενές Αίτημα, που πρωτοκολλήθηκε την 11η Αυγούστου 2021, δεν είχε καταχωρηθεί 
εγκαίρως στο ΚΗΜΔΗΣ. 
     Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 36ηΠρ./36ηΣυν./19869/26-8-2021 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. 441/20987/8-9-2020 
απόφαση Δημάρχου,  

2) Κανλή Χρήστο (Αντιπρόεδρο), 
3) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος 
4) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 
5) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος και 
6) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος. 

δε συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσομπάνογλου 
Φώτιος, Χατζή Ελένη και Τσουκαλάς Παναγιώτης - τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι 
κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 36ηΠρ./36ηΣυν./19869/26-8-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου. 
      
     Τη σύγκληση και συζήτηση του θέματος ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αποδέχονται 
ΟΜΟΦΩΝΑ οι 6 (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι - μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
  
     Η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το 1ο θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, που 
αφορά:  
     <<Ακύρωση της υπ΄ αριθμόν 303/2021 Πράξης Οικονομικής Επιτροπής που είχε θέμα: 
«Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων προϋπολογισμού για την 
παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συν-διοργάνωσης του «9ου Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας 
Ιωνίας».>> 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19716/26-8-2021 εισήγηση του Τμήματος Παιδείας, δια βίου 
μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σε συν-διοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης & 
Νεολαίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών θα πραγματοποιήσει το «9ο 
Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας» που φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του 
καραγκιοζοπαίχτη «Σταμάτη Γενεράλη» και θα πλαισιώνεται από ορχήστρα παραδοσιακής 
μουσικής. 
     Η συνολική αξία της παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.733,52 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων του 
τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την αριθμ. 18441/3-8-2021 μελέτη του Τμήματος 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης-Πολιτισμού & Σχολικών Επιτροπών ως εξής:  
Κ.Α. 15.6471.0002 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία 
του Δήμου», ποσού 1.733,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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     Η  303/2021  Πράξη Οικονομικής Επιτροπής  πρέπει να ακυρωθεί  καθώς  όλη η 
διαδικασία της ανάθεσης πρέπει να γίνει από την αρχή , διότι το Πρωτογενές Αίτημα που 
πρωτοκολλήθηκε την 11ην Αύγουστου δεν είχε καταχωρηθεί εγκαίρως στο ΚΗΜΔΗΣ. 
     Κατόπιν για την ίδια εκδήλωση θα εκδοθεί νέα Πράξη Οικονομικής  Επιτροπής ¨περί 
έγκρισης εξειδίκευσης κατανομής πιστώσεων¨ μετά από  νέα εισήγηση του Τμήματος 
Παιδείας . 
     Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

- της παρ. 3α του άρθρο 158 του Ν. 3463/2006,  
- της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018, 
- παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,  
- του Π.Δ. 80/2016, 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και τις διατάξεις του Ν.4782/2021  

 
                                      Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή: 
 
Να ακυρώσει  για τους ανωτέρω λόγους την 303/2021 Πράξη ( ΑΔΑ: ΩΝΛΞΩΚΥ-ΖΙΩ ) , με 
την οποία είχε εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, στον Κ.Α.: 15.6471.0002 με τίτλο: «Έξοδα 
για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία του Δήμου» του οικονομικού έτους 
2021 για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών. 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 

 Αφού έλαβε υπόψη της: 

 Την υπ’ αριθμ. 19716/26-8-2021 εισήγηση, 

 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 19716/26-8-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Παιδείας, δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών. 
 

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

 
     Ακυρώνει την 303/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΝΛΞΩΚΥ-ΖΙΩ), με 
την οποία είχε εγκρίνει τις εξειδικεύσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, στον Κ.Α.: 15.6471.0002 με τίτλο: «Έξοδα 
για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων για παιδιά και νεολαία του Δήμου» του οικονομικού έτους 
2021 για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, για τους λόγους που αναφέρονται στην 
19716/26-8-2021 εισήγηση του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και 
Σχολικών Επιτροπών. 
 
     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

 
                                       
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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