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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 25 IANOYAΡΙΟΥ  2022 & 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. 3ηΠρ./3ηΣυν./1563/21-1-2022 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, (Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος  6)Χατζή 
Ελένη, τακτικό μέλος,  7)Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 8)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό 
μέλος, 9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  ο 
οποίος αναπληρώθηκε από τον κ. Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 16ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανλής 
Χρήστος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
             

Ο Πρόεδρος εισάγει  το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: 
Γνωμοδότηση της διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απόκτηση χώρου για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1556/21-1-2022 εισήγηση από το 
Γραφείο Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος μας αντιμετωπίζει διαχρονικά το πρόβλημα της οριστικής 
εγκατάστασης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία φιλοξενείται προσωρινά στο δημοτικό 
στάδιο. 
 Διαχρονικά σκοπός όλων των κατά καιρούς δημοτικών συμβουλίων ήταν η ανεύρεση 
κατάλληλων χώρων για τον σκοπό αυτό, κατά προτίμηση εντός των ορίων του Δήμου μας. 
 Η δημοτική αρχή προσπαθώντας να συμβάλλει στην επίλυση του ανωτέρω 
προβλήματος θεωρεί, ότι ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει τον χώρο επί των οδών Λέσβου αρ.2, 
Αλσουπόλεως και Σπύρου Λούη, στην περιοχή Ανθρακωρυχεία, στο Γ572 ΟΤ, επιφανείας 
4777,69 τμ με τα υφιστάμενα επ’ αυτού πλακοσκεπή και από ελενίτ κτίσματα. 
 Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο όριο του Δήμου μας, μακριά από το πυκνοδομημένο 
κέντρο αυτού και θεωρούμε ότι προσφέρεται για τη χρήση που εξυπηρετεί τις ανάγκες μας, 
εφόσον βρίσκεται πλησίον της Λεωφόρου Κύμης και Σπύρου Λούη. 
 Από τον φάκελο που τηρεί η νομική μας υπηρεσία προκύπτει, ότι η εν λόγω 
ιδιοκτησία έχει οφειλή προς τον Δήμο μας από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για 
1715,03 τμ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 82073/11/23-9-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση κυρία του ανωτέρω ακινήτου αναγράφεται η 
εταιρεία «ALTEC Α.Ε.» ως ιδιοκτήτρια τριών ακινήτων με αριθμούς 0801, 0803 και 0804 και 
εμβαδού αντίστοιχα 5095, 70,80 και 75,42 τμ.   
 Όπως όμως προκύπτει από το υπ’ αρ. 22812/2009 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά - Ψάρρη το ανωτέρω ακίνητο μεταβιβάστηκε 
λόγω αγοράς στην εταιρεία «Πύρριχος Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων» και τον δ.τ. Πύρριχος 
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Α.Ε. και σύμφωνα με αυτό έχει εμβαδόν 4777,69 τμ και επ’ αυτού υφίστανται τα εξής 
κτίσματα: 
 
1. Κτίσμα (1) διώροφο πλακοσκεπές και καλύπτει στον Α’ όροφο 519 τμ, στον δε δεύτερο (Β) 
όροφο 519 τμ 
2. Κτίσμα (2) ισόγειο πλακοσκεπές επιφανείας 1424,00 τμ και κτίσμα 2Α ισόγειο πλακοσκεπές 
επιφανείας 570 τμ με δώμα 63 τμ 
3. Κτίσμα τρία (3) ισόγειο με οροφή από ελενίτ επιφανείας 967 τμ 
4. Κτίσμα (4) ισόγειο με οροφή από ελενίτ επιφανείας 148 τμ 
5. Κτίσμα (5) ισόγειο με οροφή από ελενίτ επιφανείας 49 τμ 
6. Κτίσμα (6) ισόγειο με οροφή από ελενίτ επιφανείας 62 τμ 
 Το ανωτέρω ακίνητο θεωρούμε ότι καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες και λοιπές 
τοιαύτες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και δίνει οριστική λύση στην μετεγκατάσταση αυτής 
εκτός του πυκνοδομημένου οικιστικού ιστού της πόλης. 

Το ακίνητο αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να αποκτηθεί κατά 
κυριότητα από τον Δήμο μας, είτε με απαλλοτρίωση, είτε με απευθείας αγορά. 

Για το λόγο του ότι υπάρχει μια μεγάλη οικονομική υποχρέωσή του προς τον Δήμο, 
της οποίας η τιμή μονάδος εκκρεμεί στα πολιτικά δικαστήρια να προσδιοριστεί, θεωρούμε, ότι 
είναι εφικτό για τον Δήμο μας, να καλύψει με τα οικονομικά του δεδομένα και με την 
δυνατότητα που δίνει ο νόμος για σύναψη δανείου για απαλλοτρίωση ή απευθείας αγορά το 
αντίστοιχο κόστος, χωρίς να υποθηκεύεται το μέλλον αυτού, εφόσον έχουμε υπολογίσει κατά 
προσέγγιση, ότι θα απαιτηθεί μόνο περίπου το ποσόν του 1.000.000 ευρώ για δάνειο, 
εφόσον το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του Δήμου και στον ΚΑ 2071220001 ύψους 1.283.829,40 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε η διαπαραταξιακή επιτροπή που έχει συσταθεί 
από την οικονομική επιτροπή, αφού εξετάσει όλα τα ανωτέρω δεδομένα, να εισηγηθεί σε 
αυτήν και εν συνεχεία στο δημοτικό συμβούλιο περί της αναγκαιότητας ή μη απόκτησης του 
συγκεκριμένου χώρου, προτείνοντας και τη διαδικασία απόκτησης αυτού ως την πλέον 
συμφέρουσα για τον Δήμο.    
 Κατόπιν  προτάσεως για απόσυρση του θέματος διεξήχθη ψηφοφορία όπου με τρείς 
ψήφους υπέρ-οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Καναβός Μιλτιάδης, 
Τσομπάνογλου Φώτιος (αποχή ο κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) συνεχίστηκε η 
διαδικασία και ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ’αριθμ.1556/2022 εισήγηση. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  ΕΝΝΕΑ (9) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 
και 

ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καναβός Μιλτιάδης και Τσομπάνογλου 
Φώτιος) 

ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανλής Χρήστος) 
ΑΠΟΧΗ  (ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσουκαλάς Παναγιώτης) 

 
 

Προτείνεται η Διαπαραταξιακή Επιτροπή που έχει συσταθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή, αφού εξετάσει όλα τα ανωτέρω δεδομένα αλλά και άλλα που τυχόν υπάρχουν , να 
εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, περί της αναγκαιότητας ή μη απόκτησης του συγκεκριμένου χώρου, καταθέτοντας 
τις προτάσεις της. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

ΑΔΑ: Ω5ΟΠΩΚΥ-Γ00



 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
          
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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