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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 172 

 
 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της  υπ΄ αριθμ. 282/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.. 

  Σήμερα την  30η  του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  14:00,  συνήλθε 

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

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 23904/24-12-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  24-12-2020, 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 ένα  (31) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

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

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

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  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

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

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Γερολυμάτος  
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Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μεταβολές:  

-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των  εξής 

θεμάτων  ως κατεπείγοντα  1. Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 2. 

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά). 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 

αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την 

ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 18
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εγκρίνει-κατά πλειοψηφία-

την ένταξη του 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 19
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίνει κατά 

πλειοψηφία -την ένταξη του  3
ο
 ΕΗΔ και τη συζήτησή του ως 1

ο
  (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 3
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
- Η Δημοτική Σύμβουλος κ.  Ε. Τοκατλίδη αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση του 7

ου
 (πλέον) θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

17
ουυ

 (πλέον) θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 2
ο
 (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του 

Σώματος, (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 21946/25.11.2020 έγγραφο του Συλλόγου 

Εργαζομένων και το υπ΄  αριθ. πρωτ.: 23982 /21.12.2020 εισηγητικό σημείωμα, το οποίο υπογράφει ο Γενικός 

Γραμματέας του Δήμου κος Αντώνης Κουτάντος, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

 

Θέµα : «Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθµ.282/22-12-2019  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

αφορά στην διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων του ∆ήµου προς τους εργαζοµένους προερχόµενες από  τελεσίδικες 

∆ικαστικές Αποφάσεις.» 

 

Σχετ.: α) 21946/25-11-2020 έγγραφο Συλλόγου  Εργαζοµένων ∆ήµου Χαϊδαρίου  

          β) 282/22-12-2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου   

Κύριε Πρόεδρε,  

          Με την υπ’ αριθµ. 282/22-12-2019 απόφαση του, το ∆.Σ. ενέκρινε την διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης των 

εργαζοµένων του ∆ήµου, που προήρχετο από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για αποδοχές ∆ώρων Χριστουγέννων, 

Πάσχα και Αδείας καθώς και του επιδόµατος των 176 ευρώ. 

Οι δυσµενείς και απρόβλεπτες οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια του οικ. έτους 

2020   λόγω της σφοδρότατης υγειονοµικής κρίσης επηρέασαν  καθοριστικά όλους τους τοµείς της οικονοµίας και δεν 

άφησαν ανεπηρέαστο τον προγραµµατισµό και την εν γένει λειτουργία του ∆ήµου µας. 

Η συνεχιζόµενη δυσχερής οικονοµική συγκυρία επέβαλλε την αναγκαιότητα νέας προσέγγισης των ήδη ληφθεισών 

προς τούτο αποφάσεων και της διευθέτησης των, µε βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες.  

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν προηγηθείσης συζητήσεως  µε την ∆ιοίκηση, το Σωµατείο Εργαζοµένων κατέθεσε την 

α΄ σχετική πρόταση του, µε την οποία αποτύπωσε την οικονοµική διεκδίκηση του για το έτος 2021 και την εγγραφή της 

στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του επόµενου έτους. 

Ειδικότερα προτάθηκε / ζητήθηκε η καταβολή του ποσού των  233.867,24 ευρώ αναλυόµενου ως κατωτέρω: 

α. 150.736,44 ευρώ προκειµένου να εξοφληθεί ολοσχερώς η  απαίτηση που προέρχεται από την καταβολή του 

επιδόµατος των 176 ευρώ 

β. 83.130,80 ευρώ προκειµένου να εξοφληθεί η µία(1) εκ των δύο (2) δόσεων του επιδόµατος ∆ώρων Πάσχα, 

Χριστουγέννων και Αδείας. 

      Το εναποµείναν ποσό προς εξόφληση υπόλοιπο ζήτησε να εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους 2022, ώστε να λήξει 
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η υπάρχουσα εκκρεµότητα. 

 Η ως άνω πρόταση, ενεγράφη ως υποχρέωση στον υπό έγκριση  νέο προϋπολογισµό έτους 2021 ώστε να 

καταβληθούν στους εργαζόµενους τα αναλογούντα ποσά όπως αναλυτικά µνηµονεύονται. 

 

 Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που υπάρξει στο µέλλον και πριν την εξόφληση των επιδικασθέντων ποσών 

κρατική επιχορήγηση  για την εξόφληση των συγκεκριµένων δικαστικών αποφάσεων, τότε θα γίνει εφάπαξ εξόφληση των 

επιδικασθέντων ποσών. 

 Παρακαλούµε κ. Πρόεδρε όπως εισηγηθείτε στο Σώµα τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση τροποποίησης 

της 282/22-12-2019 προηγούµενης απόφασης του ∆.Σ. αναφορικά µε τον τρόπο καταβολής του συµφωνηθέντος ποσού 

των 233.867,24 ευρώ στους εργαζοµένους του ∆ήµου στα πλαίσια υλοποίησης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.  

 

Εν συνεχεία  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των παρατάξεων και στους 

συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του θέματος.  .  

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

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

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

το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 21946/25.11.2020 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων, 

το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 23982 /21.12.2020 εισηγητικό σημείωμα, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, 

τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων  δημοτικών συμβούλων,  

 

Συνεπώς επί  συμμετεχόντων (31) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (31) ψηφισάντων, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 282/22-12-2019 απόφασης Δ.Σ., ως προς την  καταβολή του ποσού των 

233.867,24 ευρώ στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου το έτος 2021, αναλυόμενου ως εξής:   

α. 150.736,44 ευρώ προκειμένου να εξοφληθεί ολοσχερώς η  απαίτηση που προέρχεται από την καταβολή του επιδόματος 

των 176 ευρώ 

β. 83.130,80 ευρώ προκειμένου να εξοφληθεί η μία(1) εκ των δύο (2) δόσεων του επιδόματος Δώρων Πάσχα, 

Χριστουγέννων και Αδείας. 

Την εγγραφή του ως άνω ποσού των 233.867,24 ευρώ στον υπό έγκριση  νέο προϋπολογισμό του έτους 2021 ώστε να 

καταβληθούν στους εργαζόμενους τα αναλογούντα ποσά όπως αναλυτικά μνημονεύονται 

Το εναπομείναν προς εξόφληση υπόλοιπο ποσό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2022, ώστε να λήξει η υπάρχουσα 

εκκρεμότητα. 

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που υπάρξει στο μέλλον και πριν την εξόφληση των επιδικασθέντων ποσών κρατική 

επιχορήγηση  για την εξόφληση των συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων, τότε θα γίνει εφάπαξ εξόφληση των 

επιδικασθέντων ποσών. 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  31-12-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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