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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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. 42ηΠρ./42ηΣυν./22639/25-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση 
Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο, (Αντιπρόεδρος), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  
4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 6) 
Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη, 
αναπληρωματικό  μέλος, 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αναμουρλόγλου Χρήστος, Χατζή Ελένη τακτικά 
μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
42ηΠρ./42ηΣυν./22639/25-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κανλής Χρήστος, 
(Αντιπρόεδρος) και η κ. Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, η οποία αναπληρώθηκε από 
τον Καρβουνιάρη Αντώνιο. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο Πρόεδρος εισάγει  το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Έγκριση 
αποδοχής δωρεάς είκοσι (20) κάδων απορριμμάτων από την εταιρεία“OJO sunglasses”, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22274/21-9-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Η εταιρεία “OJO sunglasses” με το υπ΄αριθ. 21405/13-9-2021 έγγραφο της μας 
πληροφορεί ότι στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, 
προτίθεται να δωρίσει στο Δήμο μας είκοσι (20) κάδους απορριμμάτων (δέκα πλαστικούς 
ειδικούς κάδους για τις ακαθαρσίες των σκύλων και δέκα κάδους για γενικά απορρίμματα).  
Στους κάδους θα υπάρχει τυπωμένο το όνομα του Δήμου 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. Η του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης) η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποδοχή δωρεών. 
  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να λάβει σχετική απόφαση: 

 
Να εγκρίνει ή όχι την αποδοχή της δωρεάς, που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των 
αναγκών της αποκομιδής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Αφού έλαβε υπόψη της: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 με τις τροποποιήσεις αυτού  

 Την υπ’ αριθμ. 22274/2021 εισήγηση. 
o το υπ΄αριθ. 21405/13-9-2021 έγγραφο της εταιρείας “OJO sunglasses” 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(Επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

με ψήφους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΕΡ 
ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Τσομπάνογλου Φώτιος και Τσουκαλάς) 

Παναγιώτης 
και 

ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γρίβα Ελένη) 

 
 Την αποδοχή της δωρεάς είκοσι (20) κάδων απορριμμάτων (δέκα πλαστικούς ειδικούς 

κάδους για τις ακαθαρσίες των σκύλων και δέκα κάδους για γενικά απορρίμματα) από 
την εταιρεία “OJO sunglasses”. 

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

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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