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Από το πρακτικό της με αριθ. 21ης/2020  Τακτικής- δια  περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 164 

Θέμα:  Λήψη απόφασης περί επιπλέον χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Χ. από τον Δήμο για το έτος 2020.(σχετ.: 

33/2020 ΚΕΔΧ). 
 

Σήμερα την 20η  του μήνα  Οκτωβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης στις 13:00 
και  ώρα λήξης στις 15:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 19180/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  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» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, 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»] 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. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ  (8) μέλη, ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς- συνεδρίαση:   

Ο  Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)   

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Μεταβολές:  

-Πριν τη συζήτηση του 1
ου

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας 

Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 2) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων. 
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Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη 

των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 17
ο
 & 18

ο
 θέμα,  της ημερησίας  

διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης -ομόφωνα-θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ως 1

ο
 

θέμα.-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 4
ο
 σε 1

ο
, 

το 1
ο
 σε 2

ο
, το 2

ο
 σε 3

ο
 & το 3

ο
 σε 4

ο
.  

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε- δια περιφοράς- τα μέλη για το 1
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας 

διάταξης κατόπιν της  με αριθμ. 33/2020  (ΑΔΑ: Ψ8ΝΤΟΡΦΟ-ΧΣ8) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου» ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση την  15
η
 -10-

2020,  προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

ΑΑρρ..  ΑΑππόόφφαασσηηςς  3333                                                                                                                ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  774477  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθμμ..  1166ηηςς//22002200  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

ΠΠεερρίίλληηψψηη::  ««ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  ππεερρίί  εεππιιππλλέέοονν  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..∆∆..ΧΧ..  ααππόό  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  

γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002200»»..  

ΣΣττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  κκααιι  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  κκααττάάσσττηηµµαα  σσήήµµεερραα  ττηηνν  1155ηη  ττοουυ  µµήήνναα  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  22002200  

ηηµµέέρραα  ττηηςς  εεββδδοοµµάάδδααςς  ΠΠέέµµππττηη  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  έέκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  κκααττόόππιινν  ττηηςς  

µµεε  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  774411//1144--1100--22002200  εεγγγγρράάφφοουυ  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  ττοουυ  ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ  πποουυ  εεππιιδδόόθθηηκκεε  σσεε  κκάάθθεε  

µµέέλλοοςς  ττηηνν  1144--1100--22002200  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  κκααιι  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθµµόόνν  ∆∆11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..  6644445500//1111--1100--2200  

((ΦΦΕΕΚΚ  44448844//ττεεύύχχοοςς  ΒΒ’’//1111--1100--2200  ΚΚααννόόννεεςς  ττήήρρηησσηηςς  ααπποοσσττάάσσεεωωνν  κκααιι  άάλλλλαα  µµέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς,,  ππρροοςς  ππεερριιοορριισσµµόό  ττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199..  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  έέννδδεεκκαα  ((1111))  µµεελλώώνν  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  έέννδδεεκκαα  ((1111))  ήήττοοιι::  

ΣΣυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς::  

11..      ΗΗλλιιάάδδηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  

22..      ΧΧρριισσττόόπποουυλλοοςς  ΜΜάάρριιοοςς,,  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  

33..      ΤΤσσααττσσααµµππάάςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς    

44..      ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  

55..      ΣΣάάββββαα  ΕΕυυµµοορρφφίίαα  

66..      ΠΠααννττεελλάάρροοςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  

77..      ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς  ΙΙωωάάννννηηςς  

88..      ΖΖέέρρββαα  ΓΓιιααννννοούύλλαα    

99..      ΚΚααππεεττάάννοουυ  ΜΜααρρίίαα  

1100..      ΠΠααρραασσττααττίίδδηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  

1111..      ∆∆ηηµµοουυλλάάςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  

  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  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  εεκκθθέέττοοννττααιι  σσττοονν  ΠΠΥΥ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  
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ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  γγιιαα  οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  έέττοουυςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  
330000..000000,,0000€€  κκααιι  έέχχεειι  εεγγγγρρααφφεείί  σσττοονν  κκωωδδιικκοούύ  00771188..00000011  ΕΕΠΠΙΙΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  σσττοονν  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  22002200,,  κκααιι  κκααττααββλλήήθθηηκκεε  ωωςς  εεξξήήςς::    

ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΣΣ  

110000..000000,,0000  110000..000000,,0000  110000..000000,,0000  

ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  έέττοουυςς  κκααιι  λλόόγγωω  ττωωνν  δδυυσσµµεεννώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν  πποουυ  δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  
ππααννδδηηµµίίαα  ττοουυ  ccoovviidd--1199,,  ααππόό  τταα  441177  ππααιιδδιιάά  πποουυ  ήήτταανν  εεγγγγεεγγρρααµµµµέένναα  σσττοο  εεππιιχχοορρηηγγοούύµµεεννοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  
ττωωνν  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  ααπποοχχώώρρηησσαανν  226677  κκααττάά  ττοουυςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς  µµήήννεεςς  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  ΙΙοούύννιιοο  κκααιι  ΙΙοούύλλιιοο  22002200  
µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ηη  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..  νναα  µµεειιωωθθεείί  κκααττάά  4400..005555,,0033€€  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ααυυττήήνν  
πποουυ  εείίχχααµµεε  ππρροοϋϋπποολλοογγίίσσεειι  κκααττάά  ττηηνν  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  έέττοουυςς  22002200..  

ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..  γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττωωνν  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  22002200--22002211  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..∆∆..ΧΧ..  
θθαα  εείίννααιι  σσεε  σσύύγγκκρριισσηη  µµεε  ττοο  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  22001199--22002200  µµεειιωωµµέέννηη  κκααττάά  7711%%,,  λλόόγγωω  ττοουυ  όόττιι  
γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  ππααρρέέχχοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  
χχρροοννιιάά  πποολλύύ  λλιιγγόόττεερραα  vvoouucchheerr  σσεε  ωωφφεελλοουυµµέέννοουυςς  ααππόό  όόττιι  τταα  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  χχρρόόννιιαα..  ΜΜέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  
ττοουυ  έέττοουυςς  κκααιι  µµεε  ββάάσσηη  τταα  δδεεδδοοµµέένναα  ττωωνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  εεττώώνν,,  εείίχχααµµεε  ππρροοϋϋπποολλοογγίίσσεειι  9999..000000,,0000€€  
έέσσοοδδαα  ααππόό  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  όόµµωωςς  δδεενν  θθαα  ππιισσττωωθθεείί  σσττοονν  λλοογγααρριιαασσµµόό  ττοουυ  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ..  

ΤΤέέλλοοςς,,  λλόόγγωω  ττηηςς  ππααννδδηηµµίίααςς  ττοουυ  ccoovviidd--1199  δδεενν  ππρροοχχωωρρήήσσααµµεε  σσττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  
ΘΘεερριιννήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ττωωνν  ΠΠααιιδδιιώώνν  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  ττοο  έέσσοοδδοο  ττωωνν  6600..000000,,0000€€  πποουυ  εείίχχααµµεε  
ππρροοϋϋπποολλοογγίίσσεειι  δδεενν  ππιισσττώώθθηηκκεε  σσττοονν  λλοογγααρριιαασσµµόό..      

ΩΩςς  ππρροοςς  ττιιςς  δδααππάάννεεςς,,  σσττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ΚΚέέννττρραα  ∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΠΠααιιδδιιώώνν  ααππαασσχχοολλοούύννττααιι  
1111  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  εεττήήσσιιεεςς  σσυυµµββάάσσεειιςς  ααννααννεεώώθθηηκκαανν  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  0011--0099--22002200  έέωωςς  3311--
0088--22002211  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρριιθθµµ..  110088//3311--0088--22002200  ((ΑΑ∆∆ΑΑ::  666677ΒΒΩΩΗΗ33--ΣΣ0000))  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  
∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ∆∆ήήµµοουυ..  ΗΗ  µµιισσθθοοδδοοσσίίαα  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ααππόό  ττηηνν  
ααννααννέέωωσσηη  κκααιι  µµέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  έέττοουυςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  σσττιιςς  6633..000000,,0000..  ΑΑππόό  ττοο  πποοσσόό  ααυυττόό  
εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοο  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  εείίννααιι  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  1144..770000,,0000€€..  ΠΠρροοκκύύππττεειι  ηη  ααννάάγγκκηη  εεννίίσσχχυυσσηηςς  
ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  κκωωδδιικκώώνν  µµιισσθθοοδδοοσσίίααςς..  

ΕΕππίίσσηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  3388  ττοουυ  νν..44773355//22002200  ((ΦΦΕΕΚΚ  119977//ττεεύύχχοοςς  ΑΑ΄́//1122..1100..22002200))  ππααρρααττεείίννεεττααιι  
ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  ««ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  ΣΣππίίττιι»»  κκααιι  ττωωνν  σσυυµµββάάσσεεωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσεε  ααυυττόό,,  
κκααθθώώςς  δδεενν  έέχχοουυνν  δδηηµµοοσσιιεευυττεείί  τταα  οορριισσττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  44ΚΚ//22002200  κκααιι  δδεενν  
ππρροοχχωωρράάµµεε  αακκόόµµαα  σσττηηνν  µµεεττααφφοορράά  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο..  ΠΠρροοκκύύππττεειι  ηη  ααννάάγγκκηη  εεννίίσσχχυυσσηηςς  
ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  κκωωδδιικκώώνν  µµιισσθθοοδδοοσσίίααςς..  

ΤΤέέλλοοςς,,  µµεε  ττηηνν  εεππααννααλλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς,,  ππρροοκκύύππττεειι  ηη  ααννάάγγκκηη  σσττεελλέέχχωωσσηηςς  ττοουυ  
ττοοµµέέαα  µµεε  ττέέσσσσεερριιςς  οοδδηηγγοούύςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  ηη  σσχχεεττιικκήή  ππρρόόββλλεεψψηη  σσττοουυςς  
ααννττίίσσττοοιιχχοουυςς  κκωωδδιικκοούύςς  µµιισσθθοοδδοοσσίίααςς..  

ΛΛααµµββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ττρρεεχχοουυσσώώνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  δδααππααννώώνν  ααλλλλάά  κκααιι  
ττηηςς  µµιισσθθοοδδοοσσίίααςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  όόππωωςς  ααπποοττυυππώώννοοννττααιι  σσττοο  ππρροοσσχχέέδδιιοο  ττηηςς  
ααννααµµόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  έέττοουυςς  22002200,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααιιττηηθθοούύµµεε  εεππιιππλλέέοονν  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  
ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααππόό  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  γγιιαα  ττοο  ττρρέέχχοονν  έέττοοςς  µµεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  225500..000000,,0000€€..    

  

ΕΕππίί  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν  ((1111))  µµεελλώώνν,,  σσεε  σσύύννοολλοο  ((1111))  ψψηηφφιισσάάννττωωνν,,  ττοο    ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο,,  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  

((1100))  υυππέέρρ,,  ((11))  κκααττάά  

ΑΑ))    ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  γγιιαα  εεππιιππλλέέοονν    εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααππόό  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  
ύύψψοουυςς  225500..000000,,0000  εευυρρώώ  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002200..    

  

ΒΒ))  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττεείί  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  γγιιαα  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  σσττηηνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,  ώώσσττεε  
νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  σσχχεεττιικκάά..  

  

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  έέλλααββεε  ααύύξξοονντταα  ααρριιθθµµόό  3333..  

 

 

ΑΔΑ: 64ΩΜΩΗ3-ΝΕΖ



 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την αριθμ. 33/2020  (ΑΔΑ: Ψ8ΝΤΟΡΦΟ-ΧΣ8) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΧ και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 40 του  

Ν. 4735/2020 και ισχύει.  

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων. 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  

Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του 

θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε κατά . 

 

Επί συμμετεχόντων και  ψηφισάντων οκτώ  μελών [(7) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε κατά ] συνεπώς η Οικονομική 

Επιτροπή,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την αριθμ. 33/2020   (ΑΔΑ: Ψ8ΝΤΟΡΦΟ-ΧΣ8)  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την 

επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου», που αφορά στην επιπλέον  επιχορήγηση της Επιχείρησης,  από 

τον Δήμο, ποσού  ύψους 250.000.00 ευρώ για το έτος 2020, όπως αυτή αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας. 

 

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  21-10-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 64ΩΜΩΗ3-ΝΕΖ
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