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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2020 Τακτική --δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 37

Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 και της εισηγητικής έκθεσης της
επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 22 /2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).
Σήμερα την 10η του μήνα Απριλίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, με ώρα έναρξης στις
10:00 και ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 6061/06-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 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» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τευχ. Α΄,) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του].
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα (9) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη δια
περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα (9) μέλη κατά την έναρξή της, ο Πρόεδρος της Ο. Ε κήρυξε την έναρξη της δια
περιφοράς συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,
κατόπιν της την αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: ΨΖΚΗΟΡΦΟ-ΦΞ7) Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ληφθείσα στην
9η/2020 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 9ης/2020 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περίληψη: «Κατάρτιση και ψήφιση 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και της
εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου».
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 3η του μήνα Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.
347/03-04-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος την 03-04-2020
λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020 Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου ένδεκα (11) μελών συμμετείχαν δέκα (11) ήτοι:
Συμμετέχοντες:
1.

Ηλιάδης Ιωάννης, Πρόεδρος

2.

Χριστόπουλος Μάριος, Αντιπρόεδρος

3.

Τσατσαμπάς Δημήτριος

4.

Αργυρόπουλος Γεώργιος

5.

Σάββα Ευμορφία

6.

Παντελάρος Βασίλειος

7.

Αλεξόπουλος Ιωάννης

8.

Ζέρβα Γιαννούλα

9.

Καπετάνου Μαρία

10.

Παραστατίδη Ευαγγελία

11.

Δημουλάς Κωνσταντίνος

Σύµφωνα µε την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 η χρηµατοδότηση του ∆ήµου καλύπτει τη διαφορά
µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης
αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης
της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.
Ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2020 ψηφίστηκε µε την µε αρ. 58/2019 Απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. και
εγκρίθηκε µε την µε αρ. 148/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. ψηφίστηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 και εγκρίθηκε µε την µε αριθ.
4/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την υπ’ αριθ. 15/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ.
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ψηφίστηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 και εγκρίθηκε µε την µε αριθ. 19/2020 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής. Κατόπιν οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου της Επιχείρησης θα πρέπει να
προβούµε στην αναπροσαρµογή των παρακάτω ΚΑ των εξόδων µε µείωση ως εξής:
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑ
1. ΕΞΟ∆Ο 10.6462.0001
2. ΕΞΟΔΟ

10.6471.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δημοσίευση προκηρύξεων για προσλήψεις προσωπικού
Πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΠΟΣO
-192,59
-600,00

ΣΥΝΟΛΟ:

- 792.59

Θα πρέπει να προβούµε στην αναπροσαρµογή των παρακάτω ΚΑ των εξόδων µε αύξηση ως εξής:
Α/Α ΤΥΠΟΣ
1. ΕΞΟ∆Ο

ΚΑ
10.6264.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣO
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων διοίκησης1.060,00
λογιστηρίου
1.060,00
ΣΥΝΟΛΟ:

Το αποθεµατικό ανέρχεται στα 10,84 ευρώ.
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ
Σύµφωνα µε την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 η χρηµατοδότηση του ∆ήµου καλύπτει τη διαφορά
µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης
αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης
της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.
Ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2020 ψηφίστηκε µε την µε αρ. 58/2019 Απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. και
εγκρίθηκε µε την µε αρ. 148/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. ψηφίστηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 και εγκρίθηκε µε την µε αριθ.
4/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θα πρέπει να προβούµε στην αναπροσαρµογή των παρακάτω ΚΑ
των εξόδων µε µείωση ως εξής:
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑ
1. ΕΞΟ∆Ο 10.6462.0001
2. ΕΞΟΔΟ

10.6471.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δημοσίευση προκηρύξεων για προσλήψεις προσωπικού
Πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΠΟΣO
-192,59
-600,00

ΣΥΝΟΛΟ:

- 792.59

Θα πρέπει να προβούµε στην αναπροσαρµογή των παρακάτω ΚΑ των εξόδων µε αύξηση ως εξής:
Α/Α ΤΥΠΟΣ
1. ΕΞΟ∆Ο

ΚΑ
10.6264.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣO
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων διοίκησης1.060,00
λογιστηρίου
1.060,00
ΣΥΝΟΛΟ:

Το αποθεµατικό ανέρχεται στα 10,84 ευρώ.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
Συνολικά τα έσοδα και τα έξοδα προϋπολογισµού 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικ
ός
0
1
2
3
4
5

Κωδικ
ός
6
7
8
9

ΕΣΟΔΑ
Οικ.
έτος
2020
Περιγ
ραφή
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Γενικά Σύνολα:
ΕΞΟΔΑ
Οικ.
έτος
2020
Περιγ
ραφή
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Γενικά Σύνολα:

Ψηφισθέντ
α
362.500,00
390.713,28

Εγκριθέντα

104.352,62

104.352,62

65.894,97

65.894,97

356.340,00

356.340,00

58263,74
1.338.064,61

58263,74
1.338.064,61

Ψηφισθέντ
α
898.906,59
400,00
438.747,18
10,84
1.338.064,61

362.500,00
390.713,28

Εγκριθέντα
898.640,00
400,00
438.747,18
277,43
1.338.064,61

ΎΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ.
Λαµβάνοντας υπόψη την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 το ύψος της χρηµατοδότησης του ∆ήµου προς την
επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών,
συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, µείον τα έσοδα,
συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων, από τις επιµέρους δραστηριότητες
όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.
Το ύψος της χρηµατοδότησης του ∆ήµου για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους ανέρχεται σε 300.000,00€
εγγεγραµµένο στον κωδικό 0718.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ.
Με την παρούσα αναµόρφωση του προϋπολογισµού δεν επέρχεται αλλαγή ως προς το ποσό της χρηµατοδότησης
της Επιχείρησης από τον ∆ήµο.
Επί των συμμετεχόντων (11) μελών, σε σύνολο (11) ψηφισάντων, το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(10) υπέρ, (1) λευκό
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Α. Εγκρίνει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 κατά την εισήγηση του Αντιπροέδρου.
Β. Καταρτίζει και ψηφίζει την εισηγητική έκθεση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία
τεκμηριώνει τα έξοδα της επιχείρησης, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της εισηγητικής έκθεσης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Χαϊδαρίου για την απαιτούμενη έγκριση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22.
Η Οικονομική Επιτροπή, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την αριθμ. 22/2020
(ΑΔΑ:
ΨΖΚΗΟΡΦΟ-ΦΞ7) Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/10.
Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, ο
Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και τα τακτικά μέλη κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης,
Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα , Μιχάλης Σελέκος, & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του
θέματος.
Ο κ. Απόστολος Θεοφίλης, τακτικό μέλος, ψήφισε κατά.
Επί των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (8) ψήφισαν υπέρ, (1) ψήφισε κατά, συνεπώς η
Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ 22/2020 (ΑΔΑ: ΨΖΚΗΟΡΦΟ-ΦΞ7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου», που αφορά στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικ. Έτους 2020 και της εισηγητικής έκθεσης, όπως αυτή αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος και
επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 10-04-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

