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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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. 17ηΠρ./17ηΣυν./9187/15-4-2022 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 (Aντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) Καναβό 
Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 8)Kαρβουνιάρη Αντώνιο, 
αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αλατσίδου Ελένη, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ. 17ηΠρ./17ηΣυν./9187/15-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Κανλής Χρήστος (Aντιπρόεδρος). 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης που αφορά στην:  
Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή αιτήματος του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο προς την 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας, για εργασίες σχετικά με την έκδοση 
μισθοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , προκειμένου να 
μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις πληρωμές εργαζομένων. 
Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 8 
παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 9385/19-4-2022 εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Έχοντας υπ΄ όψιν το άρθρο 40 του νόμου 4483/2017  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 
33του νόμου 4257/2017 
Το με αριθ πρωτ.1396/07-04-2022 έγγραφο του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο με το οποίο ζητείται η 
συνδρομή του των υπηρεσιών του Δήμου για  εργασίες  σχετικά με  την έκδοση μισθοδοσίας, 
του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ ,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι,  λόγω φόρτου εργασία και 
έλλειψης επαρκούς εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, στο Δήμο μας αδυνατούμε να 
αναλάβουμε στην παρούσα χρονική στιγμή τις σχετικές εργασίες.                                                                                                
Σύμφωνα  με τα ανώτερο καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως βεβαιώσει την αδυναμία 
ανάληψης από το Δήμο την  παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται στο αίτημα 
του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.,  ούτως ώστε το νομικό πρόσωπο να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη –
λογιστή κάθε εργασία σχετικά με την έκδοση μισθοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.      

ΑΔΑ: 6ΤΗΒΩΚΥ-ΑΘΔ



Τέλος 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.9385/2022 εισήγηση, 

 τις διατάξεις του άρθρου το άρθρο 40 του νόμου 4483/2017  με το οποίο 
αντικαθίσταται το άρθρο 33του νόμου 4257/2017 

 το αριθ πρωτ.1396/2022 έγγραφο του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο    
  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 (Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 

ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 
ΤΡΙΑ (3) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος 

και Κανλής Χρήστος  ) 
 
Βεβαιώνει, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 9385/2022 εισήγηση, από την Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, την αδυναμία ανάληψης από το Δήμο την  παρούσα χρονική στιγμή εργασιών 
σχετικές με την έκδοση μισθοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., όπως ενδεικτικά 
αναγράφονται στο αριθ πρωτ.1396/2022 έγγραφο του,  ούτως ώστε το νομικό πρόσωπο 
ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη –λογιστή κάθε εργασία, σχετική με την 
έκδοση μισθοδοσίας. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                  
                                      
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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