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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Αρ. Πράξης: 286 

 
 

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  Πρόεδρος εισάγει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Eξώδικη 
διαμαρτυρία στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε» με διακριτικό 
τίτλο « INNOVATECH LIFT”. 
Ακολούθως, ο  Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 17346/21-7-2020 εισήγηση του 
Γραφείου Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση της Νομικού Συμβούλου, με θέμα: Eξώδικη διαμαρτυρία 
στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο « 
INNOVATECH LIFT”. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει την επισυναπτόμενη ταυτάριθμη εισήγηση-
γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου.  
          Την 5-7-2021 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ν. Ιωνίας η από 2/7/2021  επιστολή της 
εταιρείας « ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε. » και διακριτικό τίτλο  “ INNOVATECH LIFT “  στην  οποία, 
η ανωτέρω εταιρεία εκθέτει ότι ενώ ο Δήμος Ν. Ιωνίας της ανέθεσε διάφορα έργα και 
εργασίες τα οποία παρέλαβε  ανεπιφύλακτα, ο τελευταίος δεν ήταν συνεπής στις συμβατικές 
του υποχρεώσεις και δεν της κατέβαλλε τα χρήματα που αναλογούν για τις ανωτέρω 
εργασίες. 
        Επειδή σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 16327/14-7-2021 έγγραφο του Δ/ντή των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Ιωνίας,  οι προβαλλόμενοι στην ως άνω επιστολή της 
προαναφερόμενης εταιρείας, ισχυρισμοί αποδεικνύονται ψευδείς και αβάσιμοι, η κ. 
Δήμαρχος έδωσε εντολή στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να συντάξει και κοινοποιήσει 
εξώδικη διαμαρτυρία προς την ανωτέρω εταιρεία. 
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       Πράγματι σύμφωνα με το άρθρο 58 Ν 3852/2010 Παρ. 2 ο Δήμαρχος όταν 
δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος και απειλείται ζημιά των δημοτικών 
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, όμως οφείλει να υποβάλλει προς 
έγκριση στην ανωτέρω επιτροπή τη σχετική απόφαση του. 
      Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα αναφερόμενα στην από 2/7/2021 ( αρ. πρωτ. 15723/5-
7-2021 ) επιστολή της ομόρρυθμής εταιρείας « ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε. » θίγουν την τιμή και 
την υπόληψη όχι μόνο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ν. Ιωνίας αλλά και της 
εκπροσώπου του κ, Δημάρχου που εμφανίζονται ως αφερέγγυοι και αντισυμβατικά 
φερόμενοι στις συναλλαγές. 
      Ενόψει των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά και να  εγκρίνουν την κατά τα ανωτέρω εντολή της κ. Δημάρχου προς τη Νομικό 
Σύμβουλο για την σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου διαμαρτυρίας προς την εταιρία  « ΑΦΟΙ 
ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε. ». 
     Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά και να εξουσιοδοτήσουν την κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  

Ακολούθως ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 Την υπ’ αριθμ. 17346/2021 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου. 
 Την εισήγηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, 
 H από 2/7/2021 επιστολή 
 Το άρθρο 58 παρ. 2 Ν. 3852/2010. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Επί των καταμετρηθέντων)  
Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών- με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ  

 
ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ ( οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κανλής Χρήστος, Τσομπάνογλου Φώτιος) 

(ΑΠΟΧΗ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) 
 

1. Εγκρίνει την εντολή της κ. Δημάρχου προς τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Νέας Ιωνίας, 
για την σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου διαμαρτυρίας προς την εταιρία  « ΑΦΟΙ 
ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε. » με διακριτικό τίτλο  “ INNOVATECH LIFT “  . 

2.     Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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