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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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. 43ηΠρ./43ηΣυν./23259/1-10-2021 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) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), 
Αναμουρλόγλου Χρήστος,  παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ. 43ηΠρ./43ηΣυν./23259/1-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, 
τακτικό μέλος, ο οποίος και αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου 
θέματος.  
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -8ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: 
Ορισμός δικηγόρου-Ψήφιση πίστωσης. 
 
     Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το υπ’αριθμ. 23027/30-9-2021 διαβιβαστικό 
του Γραφείου Δημάρχου, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση της Νομικού Συμβούλου με θέμα: Ορισμός δικηγόρου-
Ψήφιση πίστωσης. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την 23027/30-9-2021 εισήγηση του Γραφείου 
Νομικού Συμβούλου. 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 

καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
 Αφού έλαβε υπόψη της: 

 Το με αρ. πρωτ. 23027/2021 διαβιβαστικό Δημάρχου, 
 Την υπ’ αριθμ.230272021 εισήγηση της Νομικής   Συμβούλου. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
1. Δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο 

Μαυρομμάτη, κάτοικο Αθηνών οδός Ευελπίδων  αρ. 55 (ΑΜ ΔΣΑ 23925 ), α) όπως 
εμφανισθεί ενώπιον του ΣΤΕ κατά την συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης καταθέτοντας 
σχετικό υπόμνημα κωλυόμενης της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία είναι 
Δικηγόρος παρ’ εφέταις,  

2. Εγκρίνει την δαπάνη παροχής υπηρεσιών του ανωτέρω Δικηγόρου για την ανωτέρω 
παράστασή του ενώπιον του ΣΤΕ συνολικού ποσού 1.217,68 ευρώ (982,00 ευρώ συν 
ΦΠΑ 24% ποσό 235,68 ευρώ) ψηφίζοντας σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2021 στον ΚΑ 0061110001 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών και 
Συμβολαιογράφων» . 

3. Εξουσιοδοτεί την κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

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 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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