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          ΑΔΑ: ΩΜΦ1ΩΗ3-Φ7Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αριθμ. πρωτ.: 17480/25-09-2020           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 120 

 
 ΘΕΜΑ:  Έγκριση  συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής  μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Σήμερα την 24
η 

 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. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα Απούσα 21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος Απών 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
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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 1
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. Κέντρης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 1
ου

 θέματος.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Α. Θεοφίλης και Λ. Παπαδάκος,  αποχώρησαν από 

τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 2
ου

 θέματος.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών το 

εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 751/2019 απόφασης του ΣΤ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και της , μετά από 

αναπομπή, υπ’ αριθ. 1745/2020 τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών , υποχρεούται ο Δήμος , να 

καταβάλει στην εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε»  το συνολικό ποσό των 608.220,02 € πλέον τόκων ποσού 

215.304,28 € και συνολικά 823.524,30 €  για ανεξόφλητους λογαριασμούς που αφορούν την εκτέλεση του έργου 

«Ολοκλήρωση κατασκευής Δημαρχείου».  

Προκειμένου να καταβληθεί τμηματικά το ανωτέρω ποσό προτείνεται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού 

αναγνώρισης και διακανονισμού της οφειλής με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ 

 

Στο Χαιδάρι σήμερα ……… Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ: 

Αφενός του Δήμου Χαϊδαρίου, Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΤΑ α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Στρ. 

Καραϊσκάκη και Επαύλεως, με Α.Φ.Μ. 090116914, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω ,νομίμως εκπροσωπούμενου από τον 

Δήμαρχό του κ. Ευάγγελο Ντηνιακό δυνάμει ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως που χορηγήθηκε από 

το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθ. ………………/2020 απόφασής του , εφεξής χάριν συντομίας «ο 

Δήμος»,και  

Αφετέρου της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στον 

Άλιμο Αττικής, οδός Αγίας Ειρήνης, αριθμός 12, με Α.Φ.Μ. 095758680, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, νομίμως 

εκπροσωπούμενης από …………………, δυνάμει ………………, εφεξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία», 

Έγιναν αμοιβαία αποδεκτά και συμφωνήθηκαν τα εξής: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Εταιρεία άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την από 12.05.2014 και με αριθμό 

καταχώρησης ΑΓ526/13.05.2014 αγωγή, κατά του Δήμου Χαϊδαρίου, με αίτημα την καταβολή του 

υπολοίπου συμβατικού ανταλλάγματος εκ των 18ου, 19ου, 20ου, 21 ου, 22ου (ρητώς εγκεκριμένων) και 

23ου (αυτοδικαίως εγκεκριμένου) λογαριασμών του δημοτικού έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής 

Δημαρχείου», συνολικού ποσού €1.113.403,47, νομιμοτόκως, με το επιτόκιο του ΠΔ 166/2003, από την 

10η. 07.2013, οπότε και έλαβε χώρα η τελευταία χρονικά καταβολή του Δήμου προς την Εταιρεία, και 

μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, άλλως από την άσκηση της εν λόγω αγωγής και μέχρι εξοφλήσεως. Η 

ανωτέρω αγωγή επιδόθηκε στο Δήμο στις 15.05.2014, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 9516 

Γ΄/15.5.2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Σταματίου Χατζηδάκη. 



 

3 

 

Η άνω αγωγή εκδικάσθηκε ενώπιον του 13ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη 

δικάσιμο της 8ης Δεκεμβρίου 2015, και εκδόθηκε επ’ αυτής η υπ’ αριθμ. 4202/2016 απόφαση του 

Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω από 12.05.2014 και με αριθμό καταχώρησης ΑΓ526/13-

5-2014 αγωγή ως αβάσιμη. 

Στη συνέχεια η Εταιρεία άσκησε την από 03.04.2017 αίτηση αναίρεσης, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή με την 

υπ’ αριθμ. 751/2019 απόφαση του Στ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και παραπέμφθηκε η 

αγωγή για περαιτέρω συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Η άνω αγωγή (με νέο ΑΒΕΜ: ΑΓ655/26.05.2019, μετά την παραπομπή από το ΣτΕ) συζητήθηκε εκ νέου 

ενώπιον του 13ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 12ης Δεκεμβρίου 

2019, οπότε η Εταιρεία περιόρισε το αγωγικό αίτημα στο συνολικό ποσό των εξακοσίων οκτώ χιλιάδων 

διακοσίων είκοσι ευρώ και δύο λεπτών (608.220,02€), που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα ποσά από τον 

22οκαι τον 23ολογαριασμό του έργου. 

Επί της αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1745/2020 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή και αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει 

στην Εταιρεία το συνολικό ποσό των εξακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και δύο 

λεπτών (€608.220,02), από το οποίο το ποσό των πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 

ενενήντα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (€556.690,59) νομιμοτόκως, από τις 10.7.2013 και έως την 

εξόφληση, με το οριζόμενο στο άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003 επιτόκιο. 

Η υπ’ αριθμ. 1745/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επιδόθηκε στο Δήμο στις 10 Ιουνίου 

2020 από τη Γραμματεία του δικάσαντος Δικαστηρίου, και πέραν αυτής, στις 31 Ιουλίου 2020, έγινε 

επίδοση της απόφασης και με επιμέλεια της Εταιρείας, η οποία επέχει ταυτοχρόνως θέση πρόσκλησης 

εκούσιας συμμόρφωσης του Δήμου, κατ’ άρθρο 4 ν. 3068/2002, προς το διατακτικό της απόφασης, με τη 

ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της Εταιρείας. 

 

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ – ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Ενόψει των ανωτέρω και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών ενεργειών εκ μέρους της Εταιρείας σε 

βάρος του Δήμου με σκοπό την άμεση είσπραξη της παραπάνω απαίτησης που αναγνωρίστηκε δικαστικά 

με την υπ’ αριθμ. 1745/2020 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών [π.χ. επιβολή 

αναγκαστικής κατάσχεσης σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου] και δημιουργίας περαιτέρω δικών και 

εξόδων για τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνείται από κοινού και συμβιβαστικά η διευθέτηση/ρύθμιση της 

οφειλής, ως εξής: 

(1) Ο Δήμος αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την παρούσα οφειλή και αναλαμβάνει την υποχρέωση να την 

αποπληρώσει το συντομότερο δυνατόν, νομιμότοκα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1745/2020 

τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, παραιτούμενος τυχόν ενδίκων μέσων κατ΄ 

αυτής. Περαιτέρω, ο Δήμος προτίθεται και δεσμεύεται να επιδιώξει την πλήρη εξόφληση της 

κατωτέρω οφειλής, μέσω υπαγωγής της σε επιχορήγηση εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

(2) Η Εταιρεία αποδέχεται την παρούσα ρύθμιση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να απόσχει από 

διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης υπό τον όρο ακριβόχρονης τήρησης της παρούσας. 

(3) Κατά την 30.08.2020, η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή του Δήμου (εφεξής η «Οφειλή») ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των €823.524,30, εκ των οποίων: 

 ποσό €608.220,02 αντιστοιχεί στο επιδικασθέν κεφάλαιο, και  



 

4 

 

 ποσό €215.304,28 αντιστοιχεί στους τόκους επί του ποσού των €556.690,59, από τις 

10.07.2013 έως και την 30.08.2020, με το οριζόμενο στο άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003 

επιτόκιο. 

(4) Συμφωνείται ότι η Οφειλή θα εξοφληθεί σταδιακά, σε ετήσιες δόσεις, ως εξής: 

 ποσό €150.000,00 θα καταβληθεί μέχρι 31.12.2020, 

 ποσό €150.000,00 θα καταβληθεί μέχρι 30.06.2021, 

 ποσό €150.000,00 θα καταβληθεί μέχρι 30.06.2022, 

 ποσό €150.000,00 θα καταβληθεί μέχρι 30.06.2023, 

 ποσό €120.000,00 θα καταβληθεί μέχρι 30.06.2024, και, τέλος 

 ποσό €103.524,30 θα καταβληθεί μέχρι 30.06.2025, πλέον του ποσού των τόκων της 

Οφειλής, υπολογιζόμενων για το διάστημα από την 30-6-2021 υπό τον όρο της πλήρους 

εξόφλησης της επιδικασθείσας Οφειλής, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδιάμεσες ως άνω 

καταβολές. 

   (5)  Η Εταιρεία αποδέχεται περαιτέρω ότι η Οφειλή δεν θα είναι τοκοφόρα για το διάστημα από 

01.09.2020 μέχρι την 30.06.2021, υπό τον όρο ότι θα γίνει ολοσχερής εξόφληση αυτής μέχρι την 

30.06.2021. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης της Οφειλής μέχρι 30.06.2021, δεν 

ισχύει η αναστολή τοκοφορίας.  

 

(6) Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση μίας (1) εκ των ως άνω δόσεων θα έχει ως συνέπεια η Οφειλή του 

Δήμου, όπως αυτή προσδιορίζεται στον όρο 4 ανωτέρω, ή το υπόλοιπο της Οφειλής αφού 

αφαιρεθούν τυχόν καταβολές, να καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εκτοκιζομένη 

αυτοδίκαια από την 01.09.2020 με το οριζόμενο στο άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003 επιτόκιο, 

πλέον ανατοκισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν ενδιαμέσως συντελεσθείσες ως άνω καταβολές. 

Περαιτέρω, η μη εμπρόθεσμη εξόφληση μίας (1) εκ των ως άνω δόσεων αίρει την υποχρέωση της 

Εταιρείας για αποχή από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και συνεπάγεται την έναρξη ή/και 

συνέχιση της διαδικασίας για την αναγκαστική είσπραξη των συνολικών απαιτήσεων της Εταιρείας 

κατά του Δήμου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1745/2020 τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών. 

(7) Η παρούσα ρύθμιση συνιστά συνολική και οριστική διευθέτηση της ένδικης διαφοράς επί της 

οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1745/2020 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υπαχθούν συμβιβαστικά σε αυτήν, αναλαμβάνοντας την 

υποχρέωση να απέχουν από την άσκηση άλλως να παραιτηθούν νομότυπα από οποιοδήποτε 

τυχόν ασκηθέν από αυτούς ένδικο βοήθημα ή μέσο που να αφορά την υπόψη διαφορά, 

περιλαμβανομένης της από 12.2.2012 και υπ’ αριθμόν κατάθεσης 31221/1727/2012 ανακοπής του 

Δήμου κατά της υπ’ αριθμόν 28220/2011 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας η συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

ματαιώθηκε κατά τη δικάσιμο της 12.11.2019, η οποία είναι πλέον άνευ αντικειμένου. 

(8) Οι οροί του παρόντος τροποποιούνται και αποδεικνύονται μόνο εγγράφως αποκλεισμένου 

οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του όρκου. 

(9) Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε 

συναφούς διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
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Αφού για τον παρόντα συμβιβασμό ελήφθη η αριθμ. ……/……….2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ ……/……….2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, συντάσσεται το παρόν, σε δύο (1) αντίτυπα [ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος], και 

υπογράφεται ως εξής: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ    Για την Εταιρεία»  

 
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 αναγνώρισης και διακανονισμού χρέους μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως έχει και παρατίθεται, στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας.  

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ε. Ντηνιακό για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  25-09-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


