
                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ.  9ης/2020 Έκτακτης - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  233 

Θέμα:  Έγκριση 7
ης

 τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. Έτους 2020 της επιχείρησης με την 

επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου». (σχετ: 43 /2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).    

 
    Σήμερα την 10η  του μήνα  Δεκεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  με ώρα έναρξης στις 
11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 22806/09-12-2020 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. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)   

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

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

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων [σε 

σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (8) μέλη] ενημέρωσε τα μέλη ότι, η  με αριθμ.: 22806/09-12-2020 πρόσκληση εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ως κατεπείγουσα,  καθώς κρίνεται  απαραίτητη η 

άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεατών της Η.Δ. για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το κατεπείγον συζήτησης των θεµάτων 

για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για το 1
ο
  θέμα της ημερήσιας  διάταξης,  κατόπιν της με 

αριθμ. 43/2020 (ΑΔΑ: Ω8Ρ3ΟΡΦΟ-ΥΜΠ) Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ληφθείσα στη 19η/2020 συνεδρίαση 

του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,προτείνοντας την έγκρισή της  όπως παρακάτω: 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθμμ..  1199ηηςς//22002200  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  

ΠΠεερρίίλληηψψηη::  ««ΈΈγγκκρριισσηη  77ηηςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  εεττήήσσιιοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  δδρράάσσηηςς  έέττοουυςς  22002200..»»..  

        ΣΣττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  κκααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  κκααττάάσσττηημμαα  σσήήμμεερραα  ττηηνν  33ηη  ττοουυ  μμήήνναα  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  22002200  ηημμέέρραα  ττηηςς  

εεββδδοομμάάδδααςς  ΠΠέέμμππττηη  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  έέκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  κκααττόόππιινν  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  883366//22--1122--

22002200  εεγγγγρράάφφοουυ  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  ττοουυ  ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ  πποουυ  εεππιιδδόόθθηηκκεε  σσεε  κκάάθθεε  μμέέλλοοςς  ττηηνν  22--1122--22002200  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  

κκααιι  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμόόνν  ΔΔ11αα//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  δδέέκκαα  ((1111))  ήήττοοιι::  

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  

11..      ΗΗλλιιάάδδηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  

22..      ΧΧρριισσττόόπποουυλλοοςς  ΜΜάάρριιοοςς,,  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  

33..      ΤΤσσααττσσααμμππάάςς  ΔΔηημμήήττρριιοοςς    

44..      ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  

55..      ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  

66..      ΠΠααννττεελλάάρροοςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  

77..      ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς  ΙΙωωάάννννηηςς  

88..      ΖΖέέρρββαα  ΓΓιιααννννοούύλλαα    

99..      ΚΚααππεεττάάννοουυ  ΜΜααρρίίαα  

1100..      ΠΠααρραασσττααττίίδδηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  

1111..      ΔΔηημμοουυλλάάςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  

ΜΜεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  5577//22001199  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΧΧ..  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ττοο  εεττήήσσιιοο  ΠΠρρόόγγρρααφφαα  ΔΔρράάσσηηςς  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  

γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002200  κκααιι  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρρ..  114477//22001199  ΑΑππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  ΜΜεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  

44//22002200  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΧΧ..  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ηη  11
ηη
  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΕΕττήήσσιιοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΔΔρράάσσηηςς  ττηηςς  

ΕΕππιιχχεείίρρηησσήήςς,,  μμεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμ..1144//22002200  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΧΧ..  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ηη  22ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη,,  μμεε  ττηηνν  υυππ’’  

ααρριιθθμμ..  2211//22002200  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΧΧ..  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ηη  33ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη,,  μμεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμ..2255//22002200  ααππόόφφαασσηη  

ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΧΧ..  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ηη  44ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη,,  μμεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμ..3311//22002200  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΧΧ..  

ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ηη  55ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη,,  μμεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμ..3366//22002200  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΧΧ..  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ηη  66ηη  

ττρροοπποοπποοίίηησσηη  κκααιι  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  µµεε  ττιιςς  µµεε  ααρρ..  33//22002200,,  1188//22002200,,  3366//22002200,,  9900//22002200,,  114477//22002200  κκααιι  119977//22002200  ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  

ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  

  
ΘΘαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββοούύμμεε  σσττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εεττήήσσιιοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  δδρράάσσηηςς  22002200  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  όόππωωςς  

ααπποοττυυππώώννεεττααιι  ππααρραακκάάττωω::  

  
ΑΑ//ΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΠΠΟΟΣΣOO  

11..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66447711..00000011  ΠΠοολλιιττιισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  --11..000000,,0000  

22..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66447711..00000022  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  33..665500,,0000  

33..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66661122..00000011  ΓΓρρααφφιικκήή  ύύλληη  κκααιι  λλοοιιππάά  υυλλιικκάά  γγρρααφφεείίοουυ  --  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  --330000,,0000  

44..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66669999..00000022  ΥΥλλιικκάά  ααθθλληηττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  --777755,,0000  

55..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66669999..00000033  ΥΥλλιικκάά  κκααλλλλιιττεεχχννιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  --338888,,0000  

66..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  7700..66007733..00000011  ∆∆ααππάάννεεςς  εεππιιµµόόρρφφωωσσηηςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσεε  

σσεεµµιιννάάρριιαα  
--550000,,0000  

77..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  7700..66111111..00000011  ΑΑµµοοιιββέέςς  ννοοµµιικκώώνν  --550000,,0000  

88..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  7700..66111122..00000011  ΑΑµµοοιιββήή  ττεεχχννιικκοούύ  αασσφφααλλεείίααςς  --111166,,6600  

99..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  7700..66111177..00000011  ΑΑµµοοιιββέέςς  ιιααττρροούύ  εερργγαασσίίααςς  --5500,,0000  

ΑΔΑ: 6ΚΧΧΩΗ3-5ΒΩ



3 
 

  

ΤΤοο  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  ααννέέρρχχεεττααιι  σστταα  33,,7755  εευυρρώώ..  

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

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  

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

  

ΑΑ))  ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  77
ηη
  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΕΕττήήσσιιοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΔΔρράάσσηηςς,,  έέττοουυςς  22002200,,  ααννααππρροοσσααρρμμόόζζοοννττααςς  ττοουυςς  

ππααρραακκάάττωω  ΚΚΑΑ  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ::  

ΑΑ//ΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΠΠΟΟΣΣOO  

11..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66447711..00000011  ΠΠοολλιιττιισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  --11..000000,,0000  

22..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66447711..00000022  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  33..665500,,0000  

33..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66661122..00000011  ΓΓρρααφφιικκήή  ύύλληη  κκααιι  λλοοιιππάά  υυλλιικκάά  γγρρααφφεείίοουυ  --  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  --330000,,0000  

44..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66669999..00000022  ΥΥλλιικκάά  ααθθλληηττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  --777755,,0000  

55..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  1100..66669999..00000033  ΥΥλλιικκάά  κκααλλλλιιττεεχχννιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  --338888,,0000  

66..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  7700..66007733..00000011  ∆∆ααππάάννεεςς  εεππιιµµόόρρφφωωσσηηςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσεε  

σσεεµµιιννάάρριιαα  
--550000,,0000  

77..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  7700..66111111..00000011  ΑΑµµοοιιββέέςς  ννοοµµιικκώώνν  --550000,,0000  

88..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  7700..66111122..00000011  ΑΑµµοοιιββήή  ττεεχχννιικκοούύ  αασσφφααλλεείίααςς  --111166,,6600  

99..  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟ  7700..66111177..00000011  ΑΑµµοοιιββέέςς  ιιααττρροούύ  εερργγαασσίίααςς  --5500,,0000  

ΤΤοο  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  ααννέέρρχχεεττααιι  σστταα  33,,7755  εευυρρώώ..  

ΒΒ))  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττεείί  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  σσττηηνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  γγιιαα  

ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη  έέγγκκρριισσηη..  

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  έέλλααββεε  ααύύξξοονντταα  ααρριιθθμμόό  4433..  

  

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: την υπ’ αριθ. 43/2020 (ΑΔΑ: 

Ω8Ρ3ΟΡΦΟ-ΥΜΠ)   Απόφαση της ΚΕΔΧ,, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020  

και κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. 

δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος 

Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα και Μιχάλης Σελέκος  ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό 

μέλος ) κ.  Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε κατά του θέματος.  

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ,  (1) ψήφισε κατά.] 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ  43/2020 (ΑΔΑ: Ω8Ρ3ΟΡΦΟ-ΥΜΠ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με 

την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου», που αφορά την 7
η
 τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης Έτους 2020 της Κ.Ε.Δ.Χ., όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος και επισυνάπτεται της 

παρούσας απόφασης.    

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  10-12-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΚΧΧΩΗ3-5ΒΩ
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