
                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  244 

Θέμα:  Έγκριση 9ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. Έτους 2020 της επιχείρησης με την 

επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου». (σχετ: 52 /2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ). 

Σήμερα την 28η  του μήνα  Δεκεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  με ώρα έναρξης στις 
11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 23902/24-12-2020 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 έξι (6) 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) 

 

 

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

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα (τακτικά μέλη)  

  

 

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

συμμετείχαν (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚΠΣΩΗ3-ΙΘ4



 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 1
ο
  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της με αριθμ. 52/2020 (ΑΔΑ:  ΩΡΚ9ΟΡΦΟ-01Τ ) Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

ληφθείσα στη 22η/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: 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της µε αριθµ. 22ης/2020 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 9ης τροποποίησης του ετήσιου 
προγράµµατος δράσης έτους 2020». 
 

Στο Χαϊδάρι και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2020 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν 
της µε αριθ. πρωτ. 935/24-12-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε σε 
κάθε µέλος την 24-12-2020 λαµβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθµόν ∆1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-
20 (ΦΕΚ 4484/τεύχος Β΄/11-10-20 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα µέτρα προστασίας στο 
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Στη συνεδρίαση επί συνόλου ένδεκα (11) µελών συµµετείχαν δέκα (10) ήτοι: 

Συµµετέχοντες: 

1.   Ηλιάδης Ιωάννης, Πρόεδρος 
2.   Χριστόπουλος Μάριος, Αντιπρόεδρος 
3.   Αργυρόπουλος Γεώργιος 
4.   Σάββα Ευµορφία 
5.   Παντελάρος Βασίλειος 
6.   Αλεξόπουλος Ιωάννης 
7.   Ζέρβα Γιαννούλα  
8.   Καπετάνου Μαρία 
9.   Παραστατίδη Ευαγγελία 

       10.         ∆ηµουλάς Κωνσταντίνος 

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

1. Τσατσαµπάς ∆ηµήτριος 

Με την υπ’ αριθ. 57/2019 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. ψηφίστηκε το ετήσιο Πρόγραφα ∆ράσης 
της Επιχείρησης για το έτος 2020 και εγκρίθηκε µε την µε αρ. 147/2019 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. Με την υπ’ αριθ. 4/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. ψηφίστηκε η 1η τροποποίηση 
του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της Επιχείρησής, µε την υπ’ αριθµ.14/2020 απόφαση του ∆.Σ. 
της Κ.Ε.∆.Χ. ψηφίστηκε η 2η τροποποίηση, µε την υπ’ αριθµ. 21/2020 απόφαση του ∆.Σ. της 
Κ.Ε.∆.Χ. ψηφίστηκε η 3η τροποποίηση, µε την υπ’ αριθµ.25/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. 
ψηφίστηκε η 4η τροποποίηση, µε την υπ’ αριθµ.31/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. 
ψηφίστηκε η 5η τροποποίηση, µε την υπ’ αριθµ.36/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. 
ψηφίστηκε η 6η τροποποίηση, µε την υπ’ αριθµ.43/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. 
ψηφίστηκε η 7η τροποποίηση, µε την υπ’ αριθµ.47/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ ψηφίστηκε 
η 8η τροποποίηση και εγκρίθηκαν µε τις µε αρ. 3/2020, 18/2020, 36/2020, 90/2020, 147/2020, 
197/2020, 233/2020 και 241/2020 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής αντίστοιχα. 

Θα πρέπει να προβούµε στην τροποποίηση του ετήσιου προγράµµατος δράσης 2020 της 
Επιχείρησης, µε αύξηση δαπανών και εσόδων, όπως αποτυπώνεται παρακάτω: 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣO 
1. ΕΞΟ∆Ο 10.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ∆ηµοτική Συγκοινωνία 3.000,00 

2. ΕΞΟ∆Ο 70.8224.0003 Απόδοση λοιπών εσόδων (εγγυήσεων) στον ∆ήµο Χαϊδαρίου 12.886,66 

3. ΕΣΟ∆Ο 1212.0003 ΕΕΤΑΑ – Κ∆ΑΠ 2020 – Χρηµατοδότηση ΠΕΠ 14.096,16 

4. ΕΣΟ∆Ο 1212.0004 ΕΕΤΑΑ – Κ∆ΑΠ 2020 – Χρηµατοδότηση Ε∆ΒΜ 4.820,09 

Το αποθεµατικό ανέρχεται σε 3.353,34 ευρώ.  

ΑΔΑ: ΨΚΠΣΩΗ3-ΙΘ4



Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική νοµοθεσία και την εισήγηση του 
Αντιπροέδρου, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών µηνυµάτων –  απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. 
Ιωάννης Ηλιάδης, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάριος Χριστόπουλος και τα τακτικά Μέλη κ.κ. Γεώργιος 
Αργυρόπουλος, Ευµορφία Σάββα, Μαρία Καπετάνου και Ευαγγελία Παραστατίδη ψήφισαν υπέρ του 
θέµατος, τα τακτικά Μέλη κ.κ. Βασίλειος Παντελάρος, Γιαννούλα Ζέρβα και Κωνσταντίνος ∆ηµουλάς 
δήλωσαν ότι καταψηφίζουν, και το τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αλεξόπουλος δήλωσε λευκό, και 
συνεπώς,   

σε σύνολο συµµετεχόντων (10), ψηφισάντων (10) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  (6) υπέρ, (3) κατά, (1) λευκό  

Α) Εγκρίνει την 9η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, έτους 2020, 
αναπροσαρµόζοντας τους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισµού: 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣO 
1. ΕΞΟ∆Ο 10.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ∆ηµοτική Συγκοινωνία 3.000,00 

2. ΕΞΟ∆Ο 70.8224.0003 Απόδοση λοιπών εσόδων (εγγυήσεων) στον ∆ήµο Χαϊδαρίου 12.886,66 

3. ΕΣΟ∆Ο 1212.0003 ΕΕΤΑΑ – Κ∆ΑΠ 2020 – Χρηµατοδότηση ΠΕΠ 14.096,16 

4. ΕΣΟ∆Ο 1212.0004 ΕΕΤΑΑ – Κ∆ΑΠ 2020 – Χρηµατοδότηση Ε∆ΒΜ 4.820,09 

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στην Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Χαϊδαρίου για την απαιτούµενη έγκριση. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 52. 
 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την αριθμ. 52/2020 (ΑΔΑ:  

ΩΡΚ9ΟΡΦΟ-01Τ) Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης, 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. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί 

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

Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.   

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων]η Οικονομική Επιτροπή, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ   52/2020 (ΑΔΑ:  ΩΡΚ9ΟΡΦΟ-01Τ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με 

την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου», που αφορά την 9
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.    

                                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  28-12-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚΠΣΩΗ3-ΙΘ4
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