ΑΔΑ: ΨΒΚΞΩΗ3-9ΥΒ
Αριθμ. πρωτ.: 17479/25-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης/2020 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 119
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ»..
Σήμερα την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21:00, συνήλθε
σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 17036/18-09-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις 18-09-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B'
4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα
του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη
μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (31) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ε. Σάββα
Φ. Θεοδωρακόπουλος
Β. Καρατζαφέρης
Ε. Μπέλα
Γ. Αργυρόπουλος
Ε. Ζεβόλης
Γ. Βελέντζας
Ι. Ηλιάδης
Δ. Τσατσαμπάς

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ε. Πετούσης
Κ. Χρονοπούλου
Δ. Δούμουρα Απούσα
Μ. Κοντογιάννη
Π. Τσατσαρώνης
Μ. Σελέκος
Ν. Δαουάχερ
Β. Παντελάρος
Ν. Καραγιάννης

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Π. Μοσχονάς
Μ. Χουδελούδης
Η. Βαρυτιμιάδης
Ε. Θέρμου
Α. Θεοφίλης
Ι. Αλεξόπουλος Απών
Λ. Παπαδάκος
Θ. Σπηλιόπουλος
Α. Βίτσα

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Κ. Φωτεινάκης
Ι. Κέντρης
Ε. Τοκατλίδη
Ι. Θεοτοκάς
Κ. Ασπρογέρακας
Α. Γκανά-Ρηγάκη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Μεταβολές:
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής
θέματος ως κατεπείγον 1. Πρόταση-ψηφίσματος της παράταξης «Πολίτες σε Δράση» για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των
εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο
74 παρ.7 ).
Αποχωρήσεις:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Σελέκος, Ν. Καραγιάννης Π. Μοσχονάς Ν. Δαουάχερ, Μ. Χουδελούδης, Β.
Παντελάρος, Η. Βαρυτιμιάδης και Ε.. Θερμού αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. Κέντρης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Α. Θεοφίλης και Λ. Παπαδάκος, αποχώρησαν από
τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 2ου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών το
εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 355/30-9-2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος είχε επιβάλει στην άνω εταιρεία
με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ » πρώην «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» τέλη
καθαριότητας και φωτισμού για τα έτη 2000 έως και 2004.
Κατά της άνω απόφασης η εταιρεία προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο δέχθηκε τις
προσφυγές της εταιρείας επειδή έκρινε ότι από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες καθορίστηκαν
οι συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού για τα συγκεκριμένα έτη, τα προβλεπόμενα έσοδα δεν είχαν
ανταποδοτικό χαρακτήρα καθώς δεν ισοσκελίζονταν με τις αντίστοιχες δαπάνες της υπηρεσίας Καθαριότητας.
Για την άσκηση των προσφυγών η εταιρεία κατέβαλε το 40% των προστίμων, το οποίο, μετά την αποδοχή των
προσφυγών της και την ακύρωση των βεβαιωθέντων τελών , έπρεπε να επιστραφούν.
Προκειμένου να καταβληθεί τμηματικά το επιστρεπτέο ποσό προτείνεται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού
αναγνώρισης και διακανονισμού της οφειλής με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ
Στο Χαϊδάρι Αττικής, σήμερα …. Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
(αρχική επωνυμία «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»), η οποία
εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφ. Αγίου Ιωάννου, περιοχή Άγιος Ιωάννης, Τ.Κ. 19300, με ΑΦΜ
094018802, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από ………. κατόπιν της από ……
απόφασης του ΔΣ της εταιρείας, αφετέρου του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής επί
της οδού Στρ. Καραϊσκάκη αριθμ. 138 και Επαύλεως, Τ.Κ. 124 61 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
του παρόντος από …….. κατόπιν της από …… απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συμφωνήθηκαν και έγιναν
αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
Α. – ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
1)Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ είχε ασκήσει κατά του Δήμου Χαϊδαρίου κι ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών έξι προσφυγές αναφορικά με την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 355/30-9-2004 απόφασης του Δήμου
Χαϊδαρίου, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκαν σε βάρος της τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Συγκεκριμένα
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ασκήθηκαν οι κάτωθι προσφυγές και εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:
α) Η υπ’ αριθμ. 17416/2012 προσφυγή επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 19365/2013 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία:
- ακυρώνει την 355/30-9-2004 απόφαση του Δημάρχου Χαϊδαρίου, κατά το μέρος που με αυτή επιβλήθηκαν σε
βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα 1-1-2002 έως
31-12-2002, ποσού 23.903,70 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο καθώς και την οικεία εγγραφή της προσφεύγουσας
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά το
μέρος που αφορά τα ως άνω ποσά τελών και προστίμου έτους 2002, συνολικού ύψους 47.807,40 ευρώ και
- διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρεία. H ως άνω απόφαση έχει ήδη καταστεί
τελεσίδικη.
β) Η υπ’ αριθμ. 17418/2012 προσφυγή επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3261/2014 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία:
- ακυρώνει την 355/30-9-2004 απόφαση του Δημάρχου Χαϊδαρίου, κατά το μέρος που με αυτή επιβλήθηκαν σε
βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα 1-1-2003 έως
31-12-2003, ποσού 24.681,96 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο καθώς και την οικεία εγγραφή της προσφεύγουσας
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά το
μέρος που αφορά τα ως άνω ποσά τελών και προστίμου έτους 2003 και
- διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρεία. H ως άνω απόφαση έχει ήδη καταστεί
τελεσίδικη.
γ) Η υπ’ αριθμ. 17421/2012 προσφυγή επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3263/2014 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία:
- ακυρώνει την 355/30-9-2004 απόφαση του Δημάρχου Χαϊδαρίου, κατά το μέρος που με αυτή επιβλήθηκαν σε
βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα 1-1-2004 έως
31-12-2004, ποσού 19.456,50 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο καθώς και την οικεία εγγραφή της προσφεύγουσας
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά το
μέρος που αφορά τα ως άνω ποσά τελών και προστίμου έτους 2004 και
- διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρεία. H ως άνω απόφαση έχει ήδη καταστεί
τελεσίδικη.
δ) Η υπ’ αριθμ. 34264/2013 προσφυγή επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3819/2016 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία:
- ακυρώνει την 355/30-9-2004 απόφαση του Δημάρχου Χαϊδαρίου, κατά το μέρος που με αυτή επιβλήθηκαν σε
βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα 1-1-2001 έως
31-12-2001, ποσού 23.236,62 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο καθώς και την οικεία εγγραφή της προσφεύγουσας
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά το
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μέρος που αφορά τα ως άνω ποσά τελών και προστίμου έτους 2001, συνολικού ποσού 46.473,24 ευρώ και
- διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρεία.
H ως άνω απόφαση έχει ήδη καταστεί τελεσίδικη.
ε) Η υπ’ αριθμ. 34266/2013 προσφυγή επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3820/2016 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία:
- ακυρώνει την 355/30-9-2004 απόφαση του Δημάρχου Χαϊδαρίου, κατά το μέρος που με αυτή επιβλήθηκαν σε
βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα 1-1-2000 έως
31-12-2000, ποσού 22.458,36 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο καθώς και την οικεία εγγραφή της προσφεύγουσας
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά το
μέρος που αφορά τα ως άνω ποσά τελών και προστίμου έτους 2000, συνολικού ποσού 44.916,72 ευρώ και
- διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρεία. H ως άνω απόφαση έχει ήδη καταστεί
τελεσίδικη.
στ) Η υπ’ αριθμ. 31369/2013 προσφυγή επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3706/2016 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία:
- ακυρώνει την 355/30-9-2004 απόφαση του Δημάρχου Χαϊδαρίου, κατά το μέρος που με αυτή επιβλήθηκαν σε
βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα 1-1-1999 έως
31-12-1999, ποσού 21.791,28 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο καθώς και την οικεία εγγραφή της προσφεύγουσας
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά το
μέρος που αφορά τα ως άνω ποσά τελών και προστίμου έτους 1999, συνολικού ποσού 43.582,56 ευρώ και
- διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρεία. H ως άνω απόφαση έχει ήδη καταστεί
τελεσίδικη.
2)Προκειμένου να ανασταλεί η είσπραξη του 40% του ποσού που είχε καταλογιστεί στην Εταιρεία Έλαστρον, η
εταιρεία προέβη στην καταβολή στον Δήμο Χαϊδαρίου του ποσού των Ευρώ εκατόν δέκα τριών χιλιάδων
διακοσίων είκοσι πέντε και εβδομήντα δύο (113.225,72) όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 10238440
Διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου.
3) Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ διατηρεί σε βάρος του Δήμου Χαϊδαρίου χρηματική
απαίτηση ποσού Ευρώ εκατόν δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε και εβδομήντα δύο (113.225,72),
όπως ανωτέρω αναλύεται, η οποία έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
4) Στη συνέχεια η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ απέστειλε στον Δήμο Χαϊδαρίου την από 10.3.2020 Εξώδικη
Πρόσκληση Δήλωση, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Χαϊδαρίου στις 13.3.2020, συνταχθείσης σχετικά της με
αριθμό 6181Β/13.3.2020 Έκθεσης Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αλέξιου
Ανδρεωσάτου, με την οποία καλούσε τον Δήμο Χαϊδαρίου να της επιστρέψει εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία λήψεως της εξώδικης δήλωσης, το ποσό των 113.225,72 €, το οποίο οφείλεται κατά ως άνω.
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Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Ο Δήμος Χαϊδαρίου όπως εκπροσωπείται, αναγνωρίζει ρητά την υποχρέωσή του να καταβάλει στην εταιρεία
ΕΛΑΣΤΡΟΝ το ποσό των Ευρώ εκατόν δεκατριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε και εβδομήντα δύο λεπτών
(€113.225,72) και αναλαμβάνει την υποχρέωση να της καταβάλει το ως άνω ποσό σε τρεις δόσεις ως εξής:
1) Έως τις 30/10/2020 θα καταβάλει το ποσό των Ευρώ σαράντα χιλιάδων (€40.000).
2) Έως τις 30/10/2021 θα καταβάλει το ποσό των Ευρώ σαράντα χιλιάδων (€40.000) και
3) Έως τις 30/10/2022 θα καταβάλει το ποσό των Ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε
και εβδομήντα δύο λεπτών (€33.225,72).
Η Εταιρεία Έλαστρον αποδέχεται την ως άνω καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε τρεις ετήσιες δόσεις, με την
προσήκουσα δε και εμπρόθεσμη κατά τα αμέσως ανωτέρω είσπραξη του ποσού των Ευρώ 113.225,82 από την
εταιρεία Έλαστρον θα επέλθει πλήρης, οριστική, δίκαια, εύλογη και αμετάκλητη εξόφληση, ικανοποίηση και
απόσβεση κάθε απαίτησής της κατά του Δήμου Χαϊδαρίου. Στην περίπτωση όμως καθυστέρησης πληρωμής
έστω και μίας από τις ως άνω δόσεις, το παρόν συμφωνητικό δεν θα ισχύει ως προς τον διακανονισμό τη
ςοφειλής και η εταιρεία Ελαστρον θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τοσυνολικό, υπολειπόμενο ποσό οφειλής,
αναζητώντας παράλληλα τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα από το χρόνο που η οφειλόμενη δόση θα
καταστεί ληξιπρόθεσμη, καθώς και κάθε επιπρόσθετη θετική και αποθετική ζημία που θα έχει υποστεί εξαιτίας
της παράβασης των υποχρεώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου που απορρέουν από την παρούσα.
Γ. ΔIAΦOPA
1) Pητά συμφωνείται ότι το παρόν δεν αποτελεί ανανέωση χρέους, ούτε άφεση χρέους, αλλά με αυτό
επιδιώκεται η ρύθμιση της ήδη υπάρχουσας απαίτησης, που αναφέρεται ανωτέρω.
2) Σε περίπτωση δυνατότητας χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνείται ότι θα
εξοφληθεί εφάπαξ η ανωτέρω οφειλή.
3) H παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας που θα υπογράφεται
από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
4) Tα μέρη ρητά συμφωνούν ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει
κατά την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία κάθε
συμβαλλόμενο μέρος θα λάβει από ένα.
TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να εγκρίνετε το περιεχόμενο του άνω ιδιωτικού συμφωνητικού αναγνώρισης και
διακανονισμού χρέους και να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελο Ντηνιακό να το υπογράψει.
Χαϊδάρι, 22-9-2020
Για τη Νομική Υπηρεσία
Κατερίνα Πετροπούλου
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας,
συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ. Ι. Θεοτοκάς, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.
Επί των συμμετεχόντων (19) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (19) ψηφισάντων, (18) ψήφισαν υπέρ, (1) ψήφισε κατά,
συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το ιδιωτικό συμφωνητικό διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»,
ως έχει και παρατίθεται, στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ε. Ντηνιακό, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 25-09-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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