
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθ. 5ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  36 
 
Θέμα:  Έγκριση 1ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 και της εισηγητικής έκθεσης  
της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου» (σχετ: 6/2021 Aπ. 
Κ.Ε.Δ.Χ). 
 

Σήμερα την 26η  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή με ώρα 
έναρξης στις 09:00 και  ώρα λήξης στις 11:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η 

Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  3255/22-02-2021 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 εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  
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  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 4

ο
  

θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της με αριθμ. 6/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ6ΔΟΡΦΟ-ΔΜΔ) Απόφαση της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης, ληφθείσα στη 2η/2021 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. 2ης/2021 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Περίληψη: «Κατάρτιση και ψήφιση 1

ης
 αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και της 

εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου». 
 
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 108/9-
2-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος την 9-2-2021 λαμβάνοντας 
υπόψη και την υπ’ αριθμόν Δ1α/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 επτά (7) ήτοι: 

Συμμετέχοντες: 

1.   Χριστόπουλος Μάριος, Αντιπρόεδρος 

2.   Αργυρόπουλος Γεώργιος 

3.   Σάββα Ευμορφία 

4.   Παντελάρος Βασίλειος 

5.   Καπετάνου Μαρία 

6.   Παραστατίδη Ευαγγελία 

7.  Δημουλάς Κωνσταντίνος 

 

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

1. Ηλιάδης Ιωάννης, Πρόεδρος 

2. Τσατσαμπάς Δημήτριος 

3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

4. Ζέρβα Γιαννούλα 

 

Ο Αντιπρόεδρος στην αρχή της συνεδρίασης εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

 
         Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό  εσόδων και 

εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. (παρ 1 Αρθρο 260 Ν. 3463/06) 

        Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης οικ. έτους 2021 ψηφίστηκε µε την µε αρ. 55/2020 Απόφαση του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.∆.Χ. και εγκρίθηκε µε την µε αρ. 264/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει  να 

προβούμε στην αναπροσαρμογή του χρηματικού υπολοίπου έτους 2020, ως εξής: 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣO 

1.   ΕΣΟ∆Ο 5129.0001 Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών της 
Επιχείρησης 

709,30 

 
Επίσης, θα πρέπει να προβούμε σε δαπάνη για την Δημοτική Συγκοινωνία, και δημιουργία του σχετικού ΚΑ 
εξόδων, ως εξής: 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣO 

1. ΕΞΟΔΟ 10.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Δημοτική Συγκοινωνία 1.500,00 
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Το αποθεματικό ανέρχεται στα 142,88 ευρώ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία και την εισήγηση του Αντιπροέδρου, 
κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων,   
σε σύνολο συμμετεχόντων (7), ψηφισάντων (7) 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  (5) υπέρ, (2) κατά  
 
Α. Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 κατά την εισήγηση του Αντιπροέδρου. 
Β. Καταρτίζει και ψηφίζει την εισηγητική έκθεση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία 
τεκμηριώνει τα έξοδα της επιχείρησης, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της εισηγητικής έκθεσης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Χαϊδαρίου για την απαιτούμενη έγκριση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ 

 
 Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό  εσόδων και 

εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. (παρ 1 Αρθρο 260 Ν. 3463/06) 

 Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης οικ. έτους 2021 ψηφίστηκε µε την µε αρ. 55/2020 Απόφαση του 

Δ.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ. και εγκρίθηκε µε την µε αρ. 264/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει  να 

προβούμε στην αναπροσαρμογή του χρηματικού υπολοίπου έτους 2020, ως εξής: 

 
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣO 

1.   ΕΣΟ∆Ο 5129.0001 Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Επιχείρησης 709,30 

 
Επίσης, θα πρέπει να προβούμε σε δαπάνη για την Δημοτική Συγκοινωνία, και δημιουργία του σχετικών ΚΑ 
εξόδων, ως εξής: 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣO 

1. ΕΞΟΔΟ 10.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Δημοτική Συγκοινωνία 1.500,00 

 
Το αποθεματικό ανέρχεται στα 142,88 ευρώ. 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 
  Συνολικά τα έσοδα και τα έξοδα προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Χαϊδαρίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΕΣΟΔΑ 

  Οικ. έτος 2021     

Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 575.500,00 575.500,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 212.930,22 212.930,22 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
15.200,00 15.200,00 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 65.894,97 65.894,97 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
286.936,00 286.936,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 65.709,30 65.000,00 

   Γενικά Σύνολα:  1.222.170,49 1.221.461,19 
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ΕΞΟΔΑ 

  Οικ. έτος 2021    

Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 822.176,00 820.676,00 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 400,00 400,00 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 399.451,61 399.451,61 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 142,88 933,58 

   Γενικά Σύνολα:  1.222.170,49 1.221.461,19 

 

 

ΎΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ. 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 το ύψος της χρηματοδότησης του 

Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των 

συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα 

έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους 

δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. 

 Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους ανέρχεται σε 300.000,00€ 

εγγεγραμμένο στον κωδικό 0718.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ. 

  Με την παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεν επέρχεται αλλαγή ως προς το ποσό της 

χρηματοδότησης της Επιχείρησης από τον Δήμο. 

 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την αριθμ. 6/2021 (ΑΔΑ: 

ΨΡ6ΔΟΡΦΟ-ΔΜΔ) 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 6/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ6ΔΟΡΦΟ-ΔΜΔ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου»,  που αφορά που αφορά  την 1
η
 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021  και της εισηγητικής έκθεσης, όπως αποτυπώνεται εξ 

ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος και επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης. 

 

                                                                                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  26-02-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
 

ΑΔΑ: 9ΡΩΤΩΗ3-ΧΡ9


		2021-03-02T12:04:51+0200
	Athens




