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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 167 

 
 ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση οφειλών μισθωμάτων κυλικείων  έως 12ισόποσες μηνιαίες δόσεις περιόδου 2019-2020 σύμφωνα 

με το Ν. 4735/2020 άρθρο 44 παρ.2α (σχετ: 26/2020 Απ. Α/θμιας  Σχ. Επ). 

Σήμερα την  30η  του μήνα  Νοεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  18:00,  συνήλθε σε 

τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν 

της με αριθ. πρωτ.: 21981/26-11-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  26-11-2020, 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  είκοσι εννέα (29) 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   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  Απούσα 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα 

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  

Απούσα 

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. 
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Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
-Η Δημοτική Συμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

7
ουυ

 θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

-Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Λ. Παπαδάκος και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  μετά τη ψήφιση του 

8
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης και εν συνεχεία προσήλθαν-συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη 

συζήτησης του 15
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 16
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, 

την αριθ. 26/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου», στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

  

ΑΑππόό  τταα  ππρραακκττιικκάά  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθμμ..  99//22002200    δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

                                                                                                  ΑΑρριιθθμμ..  ΑΑππόόφφαασσηηςς::    2266//22002200  

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::    ΑΑιιττήήσσεειιςς  κκυυλλιικκεείίωωνν  γγιιαα  ρρύύθθμμιισσηη  έέωωςς    1122  δδόόσσεεωωνν  οοφφεειιλλώώνν  μμιισσθθωωμμάάττωωνν  ππεερριιόόδδοουυ  22001199--22002200  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  
ττοονν  ΝΝ44773355//  ΆΆρρθθρροο  4444  ππααρρ..22αα..  

  

  ΣΣήήμμεερραα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1133--1111--22002200  κκααιι  ώώρραα  0099::0000  μμ..μμ..,,  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  έέκκτταακκττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη    ΣΣχχοολλιικκήή  

ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς    ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    πποουυ  σσυυσσττήήθθηηκκεε    μμεε  ττηηνν  6666//22001111    ΑΑππόόφφ..  ττοουυ    ΔΔ..ΣΣ..  ΔΔήήμμοουυ  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ((ΦΦΕΕΚΚ  11881177//22001111  ΒΒ’’)),,  κκααιι  μμεε  ττηηνν  119966//22001199  ΑΑππόόφφαασσηη  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  κκααιι  οορρίίσσττηηκκεε  μμεε  ττηηνν  220033//22001199  

ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  κκααιι  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττιιςς  228888//22001199,,  88//22002200  κκααιι  2244//22002200,,  114433//22002200  ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  κκααιι    κκααττόόππιινν  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  μμεε  ααρριιθθμμόό  ππρρωωττ..::  117722//0099--1111--22002200    ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

κκοουυ  ΖΖεεββόόλληη  ΕΕυυααγγγγέέλλοουυ  ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  6677  ππααρρ..  55  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  118844  

ππααρρ..11  ττοουυ  ΝΝ..  44663355//220011  κκααιι    ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100,,  ππααρρ..  11  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ΝΝοομμοοθθεεττιικκοούύ  ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ  [[ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..::  ((ΦΦΕΕΚΚ  

5555//1111..0033..22002200  ττεευυχχ..  ΑΑ΄́,,))  ΚΚααττεεππεείίγγοονντταα  μμέέττρραα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοουυ  

CCOOVVIIDD--1199  κκααιι  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  δδιιάάδδοοσσήήςς  ττοουυ]],,  ΒΒ΄́))  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4433,,  ππααρρ..  11  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ΝΝοομμοοθθεεττιικκοούύ  

ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ  [[ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ((ΦΦΕΕΚΚ  7755//3300..0033..22002200  ττεεύύχχοοςς  AA’’  ))    ΓΓ΄́  ))ΦΦΕΕΚΚ  44889999  ΤΤββ    0066--1111--22002200  ΆΆρρθθρροο  11  ππααρρ  11  ::  ««ΈΈκκτταακκτταα  

μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυγγεείίααςς  ααππόό  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  ππεερρααιιττέέρρωω  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199  σσττοο  σσύύννοολλοο  

ττηηςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς  γγιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  77  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22002200  έέωωςς  κκααιι  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  3300  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22002200..»»    ΔΔ))  

ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..  οοιικκ..2200776644//77--1111--22002200..        

  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ΣΣττρρααττάάρρχχοουυ  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη  

113388  κκααιι  ΕΕππααύύλλεεωωςς  22..  

  ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  τταα  22//33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν    ττωωνν  μμεελλώώνν  ,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ    [[1155]]  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν    ((1111))    

μμέέλληη    ήήττοοιι    

11))  ΖΖεεββόόλληηςς  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ,,  22))  ΠΠεεττοούύσσηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ,,33))  ΠΠααννααγγοοπποούύλλοουυ  ΑΑλλεεξξίίαα,,  44))ΛΛεεωωννίίδδααςς    ΠΠααππααδδάάκκοοςς,,55))  

ΑΑννττωωννόόπποουυλλοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ,,  66))  ΤΤσσααμμππάάζζοογγλλοουυ  ΜΜααγγδδααλληηννήή,,77))  ΚΚααρρκκοούύλλιιαα  ΆΆνννναα  ,,      88))  ΘΘεεώώννηη  ΚΚααττσσααρροούύ,,  99))  ΞΞααννθθήή    

ΝΝττάάλλλλαα    ,,1100))  ΙΙσσίίδδωωρροοςς  ΘΘεεοοττοοκκάάςς  ,,  1111))  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΕΕυυρρυυδδίίκκηη..    

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  22//33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμεελλώώνν  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  ττηηςς  δδιιαα  

ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη  όόττιι  ηη  μμεε  ττηηνν  ααρριιθθ..117722//0099--1111--22002200    ππρρόόσσκκλληησσηη,,  εεκκδδόόθθηηκκεε  σσύύμμφφωωνναα  

μμεε    ττοο  άάρρθθρροο  6677  ττοουυ  νν..  33885522//22001100  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  118844  ππααρρ..11  ττοουυ  ΝΝ..  44663355//22001199,,  ααφφεεννόόςς  ππρροοςς  

ααπποοφφυυγγήή  ττηηςς  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199    κκααιι  ττωωνν  έέκκτταακκττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο,,  

όόχχιι  μμόόννοο  ηη  χχώώρραα  μμααςς  ααλλλλάά  κκααιι  οολλόόκκλληηρροοςς  οο  ππλλααννήήττηηςς,,  πποουυ  εεππιιττάάσσσσεειι  νναα  εεννααρρμμοοννιισσττοούύμμεε  μμεε  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  

ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  οορργγααννιισσμμοούύ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  νναα  ππρροοσσττααττεεύύσσοουυμμεε  ττοουυςς  σσυυμμπποολλίίττεεςς  μμααςς,,  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  ττοουυ  

δδήήμμοουυ  κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ((  σσχχεεττιικκήή  ηη  ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ΦΦΕΕΚΚ5555//1111..0033..22002200  ττεευυχχ..ΑΑ’’))  ΚΚααττεεππεείίγγοονντταα  μμέέττρραα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  

ααρρννηηττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD––1199  κκααιι  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ((άάρρθθρροο  

1100,,  ππααρρ..11))  ]],,  ΒΒ΄́))  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4433,,  ππααρρ..  11  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ΝΝοομμοοθθεεττιικκοούύ  ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ  [[ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ((ΦΦΕΕΚΚ  7755//3300..0033..22002200  ττεεύύχχοοςς  AA’’  ))    

ΓΓ΄́  ))ΦΦΕΕΚΚ  44889999  ΤΤββ    0066--1111--22002200  ΆΆρρθθρροο  11  ππααρρ  11  ::  ««ΈΈκκτταακκτταα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυγγεείίααςς  ααππόό  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  

ππεερρααιιττέέρρωω  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς  γγιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  77  

ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22002200  έέωωςς  κκααιι  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  3300  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22002200..»»    ΔΔ))  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..  οοιικκ..2200776644//77--1111--22002200    κκααιι  
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ααφφεεττέέρροουυ  λλόόγγωω  ττηηςς  εεύύρρυυθθμμηηςς  κκααιι  ααππρρόόσσκκοοππττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ΑΑ’’  ΒΒάάθθμμιιααςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,    

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη  γγιιαα      ττοο  66οο  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς    έέθθεεσσεε  υυππόόψψηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ::  

  

          ΈΈχχοοννττααςς  υυππόόψψηη::  

--  ΤΤοο  ΦΦΕΕΚΚ  119977//ΑΑ’’//1122--1100--2200  άάρρθθρροο  4444  ππααρράάγγρρααφφοοςς  22αα,,  πποουυ  δδίίννεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  γγιιαα  ρρύύθθμμιισσηη  οοφφεειιλλώώνν  γγιιαα  ττοο  σσχχοολλιικκόό  

έέττοοςς  22001199--22002200  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  κκυυλλιικκεείίωωνν  σσεε  έέωωςς  δδώώδδεεκκαα  μμηηννιιααίίεεςς  ιισσόόπποοσσεεςς  δδόόσσεειιςς  κκααττόόππιινν  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  

--  ΤΤαα  ααιιττήήμμαατταα  ττωωνν  μμιισσθθωωττώώνν  ττωωνν  κκυυλλιικκεείίωωνν  γγιιαα  υυππααγγωωγγήή  σσττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ρρύύθθμμιισσηη..  

  --ΤΤοονν  εεππιισσυυννααππττόόμμεεννοο  ππίίνναακκαα  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττιιςς  οοφφεειιλλέέςς  ττωωνν  κκυυλλιικκεείίωωνν  γγιιαα  ττοο  σσχχοολλιικκόό    έέττοοςς  22001199--22002200..    

  

                      ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΑΑ                        ΟΟΦΦΕΕΙΙΛΛΗΗ  

33  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  220066,,0000  €€  

55  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  220011,,9900  €€  

1100  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  442222,,2222  €€  

1144  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  339900,,0000  €€  

  

ΕΕιισσηηγγοούύμμααιι  σσττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  νναα  ππάάρρεειι  ααππόόφφαασσηη  εειισσήήγγηησσηηςς  ππρροοςς  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  

γγιιαα  ρρύύθθμμιισσηη  ττωωνν  οοφφεειιλλώώνν  σσχχοολλιικκώώνν  κκυυλλιικκεείίωωνν  γγιιαα  ττοο  σσχχοολλιικκόό  έέττοοςς  22001199--22002200  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

  ΓΓιιαα  οοφφεειιλλέέςς  άάννωω  ττωωνν  22000000€€    1122  δδόόσσεειιςς  

  ΓΓιιαα  οοφφεειιλλέέςς  ααππόό  11000000€€  έέωωςς  22000000€€  66  δδόόσσεειιςς  

  ΓΓιιαα  οοφφεειιλλέέςς  κκάάττωω  ττωωνν  11000000€€  33  δδόόσσεειιςς  

ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ,,  έέχχοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττηηςς::  

11..ΦΦΕΕΚΚ5555//1111..0033..22002200  ττεευυχχ..ΑΑ’’))  ΚΚααττεεππεείίγγοονντταα  μμέέττρραα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  

κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD––1199  κκααιι  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ((άάρρθθρροο  1100,,  ππααρρ..11))  ,,  ΒΒ΄́))  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4433,,  ππααρρ..  11  

ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ΝΝοομμοοθθεεττιικκοούύ  ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ  [[ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ((ΦΦΕΕΚΚ  7755//3300..0033..22002200  ττεεύύχχοοςς  AA’’  ))    ΓΓ΄́  ))ΦΦΕΕΚΚ  44889999  ΤΤββ    0066--1111--22002200  ΆΆρρθθρροο  

11  ππααρρ  11  ::  ««ΈΈκκτταακκτταα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυγγεείίααςς  ααππόό  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  ππεερρααιιττέέρρωω  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  

CCOOVVIIDD--1199  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς  γγιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  77  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22002200  έέωωςς  κκααιι  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  3300  

ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22002200..»»    ΔΔ))  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..  οοιικκ..2200776644//77--1111--22002200..  

22..  ττοονν  ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρροο  110033    

33..  ττοονν    ΝΝ..33446633//22000066  άάρρθθρροο  224433  ΠΠααρρ..44,,  ((ΦΦΕΕΚΚ  111144//88--66--22000066))  

44..  ττηηνν  υυππ’’ααρριιθθμμ..  6666//22001111    ααππόόφφαασσηη  ττοουυ    ΔΔ..ΣΣ..  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ((ΦΦΕΕΚΚ  11881177//22001111  ΒΒ’’))  

55..    ττηηνν    88444400  //2244--22--22001111  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..ΑΑ  &&  ΗΗΔΔ,,  όόππωωςς  ααυυττήή  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν6633996677//1133--99--1199  ΥΥΑΑ  ((ΦΦΕΕΚΚ  

33553377//22001199ΒΒ΄́))  

        ««ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ΣΣχχοολλιικκώώνν  ΕΕππιιττρροοππώώνν  κκααιι  ρρύύθθμμιισσηη  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  

          θθεεμμάάττωωνν  ααυυττώώνν»»..  

66..    ΤΤιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  μμιισσθθωωττώώνν  κκυυλλιικκεείίωωνν..  

77..    ΤΤηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  

88..    ΤΤιιςς  ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  

  

  ΣΣττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσήή  ττοουυ  ττοο  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  κκοοςς    ΑΑννττωωννόόπποουυλλοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ππρρόόττεειιννεε  66--1122  δδόόσσεειιςς  σσεε  όόλλοουυςς..  

ΣΣττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσήή  ττηηςς    ττοο  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ΚΚαα  ΠΠααννααγγοοπποούύλλοουυ    ΑΑλλεεξξίίαα  ππρρόόττεειιννεε      νναα  υυππάάρρξξεειι  ρρύύθθμμιισσηη  1122  δδόόσσεεωωνν  σσεε  όόλλοουυςς..  

  

ΑΑπποοφφαασσίίζζεειι  κκααττάά  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα    οοκκττώώ  ((88))  υυππέέρρ  δδύύοο  ((22))  κκααττάά    κκααιι  

  έένναα  ((11))  λλεευυκκόό  ΚΚοοςς  ΠΠααππααδδάάκκοοςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς  

  
ΤΤηηνν    ρρύύθθμμιισσηη  ττωωνν    οοφφεειιλλώώνν  ααππόό  μμιισσθθώώμμαατταα  κκυυλλιικκεείίωωνν  ππεερριιόόδδοουυ  22001199--22002200    σσεε    μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  σσττοονν  

ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  

  

  

ΑΔΑ: Ψ291ΩΗ3-922
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ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΑΑ                      ΟΟΦΦΕΕΙΙΛΛΗΗ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝ..44773355//2200  

33  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  220066,,0000  €€  33  μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  ττωωνν  6688,,6666  εε  έέκκαασσττηη    

55  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  220011,,9900  €€  33  μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς    ττωωνν  6677,,3300  εε  έέκκαασσττηη  

1100  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  442222,,2222  €€  33  μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  ττωωνν    114400,,7744  εε  έέκκαασσττηη    

1144  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  339900,,0000  €€  33  μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  ττωωνν  113300,,0000  εε  έέκκαασσττηη..    

  ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  έέλλααββεε  ααύύξξοονντταα  ααρριιθθμμόό      2266//22002200..  
 

Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο αρχικά στον κ. Ε. Ζεβόλη, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής   

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , ο οποίος ανέπτυξε (προφορικά)  το θέμα για την ρύθμιση των οφειλών, σε  μηνιαίες δόσεις,  

από μισθώματα των κυλικείων περιόδου 2019-2020, όπως αυτές  εμφανίζονται  αναλυτικά στον πίνακα της υπ΄ αριθμ. 

26/2020 απόφασης της Α/θμιας Σχ. Επ., προτείνοντας την έγκρισή της. Στο σημείο αυτό τέθηκαν  ερωτήματα από τα 

μέλη του σώματος και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, κ. Ε. Ζεβόλη. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, 

καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι: «…εμείς προτείνουμε 12 

ισόποσες δόσεις για όλα τα κυλικεία ….»   Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά ) κ. Α. Θεοφίλης, 

δήλωσε:  «….12 ισόποσες δόσεις για όλα τα κυλικεία…».  Επίσης η δημοτική  σύμβουλος  της δημοτικής παράταξης 

«Πολίτες σε Δράση» κ. Α. Βίτσα,  δήλωσε ότι: «…...στηρίζουμε τη θέση του κου Σελέκου, για  12 ισόποσες δόσεις για 

όλα τα κυλικεία….»  Ο Δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση)  κ. Ι. Θεοτοκάς δήλωσε 

ότι: «… ψηφίζω την πρόταση του κου Σελέκου. Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική 

Ενωτική Κίνηση) κ. Κ. Ασπρογέρακας δήλωσε ότι: «….ψηφίζουμε 12 δόσεις για όλα τα κυλικεία …..» 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

την αριθ. 26/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου»,  

τις διατάξεις του άρθρου  65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.2α του Ν. 4735/2020,  

τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4. του Ν. 3463/2006 

την ψηφοφορία επί του θέματος, σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (30) Δημοτικών Συμβούλων, (15) ψήφισαν 

υπέρ και κατά και (15) ψήφισαν κατά,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
 

Την ρύθμιση οφειλών από μισθώματα κυλικείων περιόδου 2019-2020,  σε  μηνιαίες δόσεις, βάσει του άρθρου 44, παρ. 2α 

του Ν.4735, όπως αναλυτικά εμφανίζονται ( πίνακας) στην υπ΄αριθμ. 26/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου», η οποία αποτυπώνεται 

εξ΄ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-12-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ291ΩΗ3-922
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