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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 45ηΠρ./45ηΣυν./22625/16-9-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος 
6)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος και 7) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  Χατζή 
Ελένη, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, 
και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 45ηΠρ./45ηΣυν./22625/16-9-2022 
πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 
    Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -4ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην:    
Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 783/2022 οριστικής απόφασης ( εργατικές διαφορές) και  
διαβάζει το υπ’αριθμ. 22529/16-9-2022 διαβιβαστικό από το Γραφείο Δημάρχου, το 
οποίο έχει ως ακολούθως: 
Σας υποβάλλουμε την Εισήγηση της Νομικού Συμβούλου με θέμα: Άσκηση έφεσης κατά 
της με αρ. 783/2022 οριστικής απόφασης ( εργατικές διαφορές).  
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’αριθμ. 22529/16-9-2022 ταυτάριθμη 
εισήγηση-γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος 
και σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, την παραπομπή 
του συγκεκριμένου θέματος στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης .Δεν 
υπήρξε ομοφωνία και κατόπιν κάλεσε  τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την 
εισήγηση. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
 Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Το με αρ. πρωτ.22529/2022 διαβιβαστικό Δημάρχου, 
 Την υπ’ αριθμ.22529/2022 εισήγηση της Νομικής  Συμβούλου. 

 
 
 

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

 
1. Την άσκηση της εφέσεως, κατά της της με αρ. 783/2022 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( εργατικές διαφορές )  
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2.  Εξουσιοδοτεί τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου Ν. Ιωνίας κ. Κοντογιάννη Καλλιόπη, να 
προβεί στην κατάθεση του δικογράφου της έφεσης και να παραστεί κατά τη συζήτηση της 
εφέσεως εκπροσωπώντας το Δήμο Ν. Ιωνίας καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα. 

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 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ 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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