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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 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. 21ηΠρ./21ηΣυν./11259/13-5-2022 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)Αναμουρλόγλου Χρήστο-αναπληρωματικό μέλος και 10)Τσουκαλά 
Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  
παρά το γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ, 
21ηΠρ./21ηΣυν./11259/13-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος προσήλθε ο κ. Καναβός Μιλτιάδης- 
τακτικό μέλος και  αποχώρησαν οι κ. Τσομπάνογλου Φώτιος -τακτικό μέλος και 
Αναμουρλόγλου Χρήστος -αναπληρωματικό μέλος. 
 Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

      
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην:  
« Ορισμός Δικηγόρου ». 
 
     Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το υπ’ αριθμ. 11242/13-5-2022 εισήγηση 
του Γραφείου Δημάρχου, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
     Κατόπιν εντολής της κ. Δημάρχου ανατέθηκε στον κ. Νικόλαο Τσερπάνη Δικηγόρο 
Αθηνών η διερεύνηση και επίλυση του ζητήματος της διαλύσεως του Συνδέσμου 
Υφαντουργών-Βιοτεχνών του Δήμου Ν. Ιωνίας και η μεταβίβαση της περιουσίας του ( 
οριζόντια ιδιοκτησία ) , επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 3, σύμφωνα με το 
καταστατικό του, στο ΝΠΔΔ, με την επωνυμία « ΚΕΒΡΕΦΟ ». 
      Ο ως άνω Σύνδεσμος, δεν λειτουργεί από πολλών ετών, έχει μάλιστα παραχωρήσει την 
οριζόντια ιδιοκτησία – έδρα του προς χρήση, στο « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ » και 
υπάρχει ανάγκη να μεταβιβαστεί η περιουσία του κατά το Καταστατικό. 
     Πράγματι και κατ’  αρ. 58 παρ. 2 Ν. 3852/2010 ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για 
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, όταν δημιουργείται 
άμεσος και προφανής, κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων 
από την αναβολή λήψης απόφασης, όμως στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει στην 
Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση την σχετική απόφασή του. 
    Πράγματι ο ανωτέρω Δικηγόρος υπέβαλε την από 14-4-2022 έκθεση απόψεων επί του 
ανωτέρω θέματος. 
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    Ενόψει των προαναφερομένων,  λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Νομικός 
Σύμβουλος του Δήμου είναι ήδη επιφορτισμένη με τις τρέχουσες υποθέσεις του Δήμου και 
αδυνατεί να ασχοληθεί με το ανωτέρω θέμα, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται 
να αποφασίσουν και να ορίσουν τον Δικηγόρο κ. Νικόλαο Τσερπάνη, προκειμένου ο 
τελευταίος να ενεργήσει της δέουσες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες για τη διάλυση του 
Συνδέσμου Υφαντουργών-Βιοτεχνών του Δήμου Ν. Ιωνίας και τη μεταβίβαση της 
οριζοντίου ιδιοκτησίας του επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ 3 στο ΚΕΒΡΕΦΟ. 
   Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά και να εξουσιοδοτήσουν την κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την με αρ. πρωτ. 11242/2022 εισήγηση. 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Επί παρόντων ΟΚΤΩ (8) και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
1. Ορίζει ως Δικηγόρο, τον κ. Νικόλαο Τσερπάνη, προκειμένου να προχωρήσει τις 

δέουσες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες, για τη διάλυση του Συνδέσμου 
Υφαντουργών-Βιοτεχνών του Δήμου Ν. Ιωνίας και τη μεταβίβαση της οριζοντίου 
ιδιοκτησίας του επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ 3 στο ΝΠΔΔ του Δήμου Νέας 
Ιωνίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 

2. Εξουσιοδοτεί την 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 
ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
                                        
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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