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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2020 Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  19 

 

Θέμα :  Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 και της εισηγητικής έκθεσης  της 

επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου» (σχετ: 15/2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).   

 

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους 2020 ημέρα της 
εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα  13:00  συνήλθε σε  Έκτακτη  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ πρωτ.:  3740/25-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε  με 
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» 

 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5)  ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 
2. Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος).  
3. Ελένη Μπέλα - (τακτικό μέλος). 
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 
5. Δήμητρα  Δούμουρα (τακτικό μέλος). 

 
 

 
Α π ό ν τ ε ς:    Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος) - Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Απόστολος 
Θεοφίλης (τακτικό μέλος) -  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος - (τακτικό μέλος). 
 

 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 3740/25-02-2020 πρόσκληση εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν. 

4555/2018, ως κατεπείγουσα  διότι είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων για 

την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της Κ.Ε.Δ.Χ. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση- συνεδρίαση.  

 

ΑΔΑ: 9ΡΓ6ΩΗ3-Ι09



Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Αργυρόπουλος  εισηγούμενος  2
ο
   θέμα έθεσε υπόψη των μελών της 

Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

4623/2019, την αριθμ. 15/2020   (ΑΔΑ: ΩΘΓΣΟΡΦΟ-5Ι9)  Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ληφθείσα στην 

6
η
/2020 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως ακολούθως:  

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθμμ..    66ηηςς//22002200  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  

ΠΠεερρίίλληηψψηη::  ««ΚΚααττάάρρττιισσηη  κκααιι  ψψήήφφιισσηη  22ηηςς  ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  οοιικκ..  έέττοουυςς  22002200  κκααιι  ττηηςς  
εειισσηηγγηηττιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς  ππρροοςς  ττηηνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»..  

  

        ΣΣττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  κκααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  κκααττάάσσττηημμαα  σσήήμμεερραα  ττηηνν  2244ηη  ττοουυ  μμήήνναα  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  22002200  ηημμέέρραα  ττηηςς  
εεββδδοομμάάδδααςς  ΔΔεευυττέέρραα  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  έέκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  κκααττόόππιινν  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  115566//2211--
0022--22002200  εεγγγγρράάφφοουυ  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  πποουυ  εεππιιδδόόθθηηκκεε  σσεε  κκάάθθεε  μμέέλλοοςς  ττηηνν  2211--0022--22002200..  
      ΑΑφφοούύ  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  έέννδδεεκκαα  ((1111))  μμεελλώώνν  ββρρέέθθηηκκαανν  
ππααρρόόνντταα  εεννννιιάά  ((99))  ήήττοοιι::  
  

ΠΠααρρόόννττεεςς::  
11..  ΒΒεελλέέννττζζααςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ((ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς))  
22..  ΧΧρριισσττόόπποουυλλοοςς  ΜΜάάρριιοοςς,,  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  
33..              ΤΤσσααττσσααμμππάάςς  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  
44..              ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  
55..              ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  
66..              ΠΠααννττεελλάάρροοςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  
77..              ΚΚααππεεττάάννοουυ  ΜΜααρρίίαα  
88..              ΠΠααρραασσττααττίίδδηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  
99..              ΔΔηημμοουυλλάάςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  
ΑΑππόόννττεεςς::  
11..              ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς  ΙΙωωάάννννηηςς  
22..              ΖΖέέρρββαα  ΓΓιιααννννοούύλλαα  
  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ((ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς))  σσττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  δδίίννεειι  ττοονν  λλόόγγοο  σσττοονν  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο,,  οο  οοπποοίίοοςς  εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς  
ττοο  55οο  ΘΘέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς  εείίππεε  τταα  εεξξήήςς::  
  
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ππααρρ..1144  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝ..44007711//22001122  ηη  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  κκααλλύύππττεειι  ττηη  δδιιααφφοορράά  
µµεεττααξξύύ  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  ττοουυ  εεττήήσσιιοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  
ααρρκκεείί  ηη  υυπποοββοολλήή  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσυυννοοδδεευυόόµµεεννοουυ  ααππόό  εειισσηηγγηηττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττεεκκµµηηρριιώώννεειι  τταα  έέσσοοδδαα  κκααιι  τταα  έέξξοοδδαα  ααυυττήήςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  εεττήήσσιιοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  δδρράάσσηηςς  
ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  33  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  220066  ττοουυ  ΝΝ..33446633//22000066..  
ΟΟ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  οοιικκ..  έέττοουυςς  22002200  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρρ..  5588//22001199  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..∆∆..ΧΧ..  κκααιι  
εεγγκκρρίίθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρρ..  114488//22001199  ΑΑππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  ΜΜεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  66//22002200  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..∆∆..ΧΧ..  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ηη  11ηη  ααννααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002200  κκααιι  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρριιθθ..  
44//22002200  ΑΑππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  ΚΚααττόόππιινν  οοιικκεειιοοθθεελλοούύςς  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  εερργγααζζοομμέέννοουυ  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββοούύµµεε  σσττηηνν  ααννααππρροοσσααρρμμοογγήή  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ΚΚΑΑ  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  µµεε  µµεείίωωσσηη  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

ΑΑ//ΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ    ΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΠΠΟΟΣΣOO  
11..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66004411..00000055  ΤΤαακκττιικκέέςς  ΑΑπποοδδοοχχέέςς  έέκκτταακκττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  --  ΚΚέέννττρραα  

∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΠΠααιιδδιιώώνν  ((ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ))  
      --77..000000,,0000  

22..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66005544..00000055  ΕΕρργγοοδδοοττιικκέέςς  εειισσφφοορρέέςς  έέκκτταακκττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  --  ΚΚέέννττρραα  
∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΠΠααιιδδιιώώνν  ((ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ))  

      --11..880000,,0000  

      ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ::                  --  88..880000,,0000  
  

ΘΘαα  ππρρέέππεειι    νναα  ππρροοββοούύµµεε  σσττηηνν  ααννααππρροοσσααρρµµοογγήή  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ΚΚΑΑ  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  µµεε  ααύύξξηησσηη  ωωςς  εεξξήήςς::  

ΑΔΑ: 9ΡΓ6ΩΗ3-Ι09



ΑΑ//ΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΠΠΟΟΣΣOO  
11..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66447711..00000011  ΠΠοολλιιττιισσττιικκέέςς  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς          1100..330000,,0000      

      ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ::  1100..330000,,0000  
ΤΤοο  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  ααννέέρρχχεεττααιι  σστταα  227777,,4433  εευυρρώώ..  

ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ..  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  έέππεειιτταα  ααππόό  δδιιααλλοογγιικκήή  σσυυζζήήττηησσηη  όόππωωςς  ααυυττήή  
ααπποοττυυππώώννεεττααιι  σστταα  ααπποομμααγγννηηττοοφφωωννηημμέένναα  ππρραακκττιικκάά,,    

  
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  

ΑΑ..  ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  ααννααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  22002200  κκααττάά  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ..  

ΒΒ..  ΚΚααττααρρττίίζζεειι  κκααιι  ψψηηφφίίζζεειι  ττηηνν  εειισσηηγγηηττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ππρροοςς  ττηηνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  
ττεεκκμμηηρριιώώννεειι  τταα  έέξξοοδδαα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  όόππωωςς  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  σσττοο  σσυυννηημμμμέέννοο  κκεείίμμεεννοο  ττοο  οοπποοίίοο  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  
ττμμήήμμαα  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς..    

ΓΓ..  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττεείί  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  εειισσηηγγηηττιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη  έέγγκκρριισσηη..  

  

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  έέλλααββεε  ααύύξξοονντταα  ααρριιθθμμόό  1155..  

  

ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΦΦΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΩΩΝΝ  ΑΑΥΥΤΤΗΗΣΣ  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ππααρρ..1144  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝ..44007711//22001122  ηη  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  κκααλλύύππττεειι  ττηη  δδιιααφφοορράά  
µµεεττααξξύύ  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  ττοουυ  εεττήήσσιιοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  
ααρρκκεείί  ηη  υυπποοββοολλήή  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσυυννοοδδεευυόόµµεεννοουυ  ααππόό  εειισσηηγγηηττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττεεκκµµηηρριιώώννεειι  τταα  έέσσοοδδαα  κκααιι  τταα  έέξξοοδδαα  ααυυττήήςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  εεττήήσσιιοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  δδρράάσσηηςς  
ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  33  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  220066  ττοουυ  ΝΝ..33446633//22000066..  

ΟΟ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  οοιικκ..  έέττοουυςς  22002200  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρρ..  5588//22001199  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..∆∆..ΧΧ..  κκααιι  
εεγγκκρρίίθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρρ..  114488//22001199  ΑΑππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  ΜΜεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  66//22002200  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..∆∆..ΧΧ..  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ηη  11ηη  ααννααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002200  κκααιι  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρριιθθ..  
44//22002200  ΑΑππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  

  ΚΚααττόόππιινν  οοιικκεειιοοθθεελλοούύςς  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  εερργγααζζοομμέέννοουυ  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββοούύµµεε  σσττηηνν  ααννααππρροοσσααρρµµοογγήή  
ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ΚΚΑΑ  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  µµεε  µµεείίωωσσηη  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

  

ΑΑ//ΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ    ΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΠΠΟΟΣΣOO  
11..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66004411..00000055  ΤΤαακκττιικκέέςς  ΑΑπποοδδοοχχέέςς  έέκκτταακκττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  --  ΚΚέέννττρραα  

∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΠΠααιιδδιιώώνν  ((ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ))  
      --77..000000,,0000  

22..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66005544..00000055  ΕΕρργγοοδδοοττιικκέέςς  εειισσφφοορρέέςς  έέκκτταακκττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  --  ΚΚέέννττρραα  
∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΠΠααιιδδιιώώνν  ((ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ))  

      --11..880000,,0000  

      ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ::                  --  88..880000,,0000  
  

ΘΘαα  ππρρέέππεειι    νναα  ππρροοββοούύµµεε  σσττηηνν  ααννααππρροοσσααρρµµοογγήή  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ΚΚΑΑ  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  µµεε  ααύύξξηησσηη  ωωςς  εεξξήήςς::  

ΑΑ//ΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΠΠΟΟΣΣOO  
11..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66447711..00000011  ΠΠοολλιιττιισσττιικκέέςς  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς          1100..330000,,0000      

      ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ::  1100..330000,,0000  
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ΤΤοο  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  ααννέέρρχχεεττααιι  σστταα  227777,,4433  εευυρρώώ..  

  
                                                    ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  ––  ΕΕΞΞΟΟΔΔΩΩΝΝ  

ΣΣυυννοολλιικκάά  τταα  έέσσοοδδαα  κκααιι  τταα  έέξξοοδδαα  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  22002200  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα::  

  ΕΕΣΣΟΟΔΔΑΑ  ΟΟιικκ..  έέττοοςς  22002200      

ΚΚωωδδιικκόόςς  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΨΨηηφφιισσθθέένντταα  ΕΕγγκκρριιθθέένντταα  

00  ΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΣΣΟΟ∆∆ΑΑ  336622..550000,,0000  336622..550000,,0000  

11  ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΑΑ  ΕΕΣΣΟΟ∆∆ΑΑ  339900..771133,,2288  339900..771133,,2288  

22  ΕΕΣΣΟΟ∆∆ΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  
ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΑΑ  

110044..335522,,6622  110044..335522,,6622  

33  ΕΕΙΙΣΣΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠ..ΟΟ..ΕΕ..  6655..889944,,9977  6655..889944,,9977  

44  ΕΕΙΙΣΣΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΕΕΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

335566..334400,,0000  335566..334400,,0000  

55  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟ  5588..226633,,7744  5588..226633,,7744  
  ΓΓεεννιικκάά  ΣΣύύννοολλαα::  11..333388..006644,,6611  11..333388..006644,,6611  
  ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΟΟιικκ..  έέττοοςς  22002200      

ΚΚωωδδιικκόόςς  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΨΨηηφφιισσθθέένντταα  ΕΕγγκκρριιθθέένντταα  

66  ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  889988..664400,,0000  889977..114400,,0000  

77  ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  440000,,0000  440000,,0000  

88  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ  443388..774477,,1188  443388..774477,,1188  

99  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  227777,,4433  11..777777,,4433  

  ΓΓεεννιικκάά  ΣΣύύννοολλαα::  11..333388..006644,,6611  11..333388..006644,,6611  
  

ΎΎΨΨΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΧΧ..  

ΛΛααµµββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττηηνν  ππααρρ..1144  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝ..44007711//22001122  ττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ππρροοςς  ττηηνν  
εεππιιχχεείίρρηησσηη  γγιιαα  οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  έέττοουυςς  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  δδιιααφφοορράά  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  σσυυννοολλιικκώώνν  δδααππααννώώνν,,  
σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ππααρρεελλθθόόνντταα  έέττηη,,  µµεείίοονν  τταα  έέσσοοδδαα,,  
σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ααππόό  ααππααιιττήήσσεειιςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν,,  ααππόό  ττιιςς  εεππιιµµέέρροουυςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  
όόππωωςς  ααννααλλυυττιικκάά  εεκκττέέθθηηκκαανν  ααννωωττέέρρωω..  

ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  γγιιαα  οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  έέττοουυςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  330000..000000,,0000€€  
εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοο  σσττοονν  κκωωδδιικκόό  00771188..00000011  ΕΕΠΠΙΙΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ..  

ΜΜεε  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααννααµµόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  δδεενν  εεππέέρρχχεεττααιι  ααλλλλααγγήή  ωωςς  ππρροοςς  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  
ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααππόό  ττοονν  ∆∆ήήµµοο..  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον  Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την αριθμ. 15/2020 (ΑΔΑ: ) Απόφαση της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης και τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 

του Ν. 4623/2019,  συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (5)  μελών,  η Οικονομική Επιτροπή.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

    Εγκρίνει την υπ’ αριθμ  15/2020  - Ορθή Επανάληψη - (ΑΔΑ: ΩΘΓΣΟΡΦΟ-5Ι9) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου», που αφορά την 2
η
 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020  και της εισηγητικής έκθεσης, όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου 

στο εισηγητικό μέρος και επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης. 

 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  25-02-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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