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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  4ης/2021  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 41 

 

 ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης περί  ορισμού  αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου» (σχετ: 17/2021 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).    
 

Σήμερα την  7η  του μήνα  Απριλίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  19:30,  συνήλθε σε 

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

της με αριθ. πρωτ.: 5854/02-04-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  22-02-2021, 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 τρία (33) 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   

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

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη   22. Ε. Θερμού 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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Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Λήψη 

απόφασης περί  ορισμού  αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου» (σχετ: 17/2021 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ). 2)  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 

αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση». 

- Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 ΕΗΔ  και 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους  

στο τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως 8
ο
 & 9

ο
 θέμα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως 

τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Β.Παντελάρος  και Η. Βαρυτιμιάδης, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη ψήφιση του  1
ου

  θέματος της Η.Δ. 

Η δημοτική σύμβουλος  κα Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά  τη ψήφιση του 6
ου

  θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Δ. Τσατσαμπάς, Ε. Πετούσης και Μ. Χουδελούδης,  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη ψήφιση του  9
ου

 (2
ου

 ΕΗΔ)  θέματος.. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το  8
ο
  (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη την 

αριθμ.  17/2021 (ΑΔΑ: ΨΙ6ΩΟΡΦΟ-ΕΒ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς  Επιχείρησης 

(ΚΕΔΧ) ληφθείσα κατά της 5
ης

  συνεδρίασης την  26-03-2021, για λήψη σχετικής  απόφασης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5ης/2021 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

      Περίληψη: “Πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον ορισµό της  αποζηµίωσης 

του Προέδρου του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Χ.”    

 

Στο Χαϊδάρι και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 26η του µήνα Μαρτίου του έτους 2021 ηµέρα 

της εβδοµάδας Παρασκευή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν της µε 

αριθ. πρωτ. 239/24-03-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε σε κάθε 

µέλος την 24-03-2021 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 οχτώ (8) ήτοι: 

Συµµετέχοντες: 

1.   Χριστόπουλος Μάριος, Πρόεδρος 

2.   Χρονοπούλου Κωνσταντίνα, Αντιπρόεδρος 

3.   Ηλιάδης Ιωάννης 

4.   Αργυρόπουλος Γεώργιος 

5.   Παντελάρος Βασίλειος 

6.   Καπετάνου Μαρία 

7.   Θεοτοκάς Ισίδωρος 

8.   Ζέρβα Γιαννούλα 

 

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

1. Τσατσαµπάς ∆ηµήτριος 

2. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

3. ∆ηµουλάς Κωνσταντίνος 

 

Ο Πρόεδρος στην αρχή της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε 

τα εξής: 
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 Στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο (δηλ. σε έναν από τους δύο βλ. ΥΠΕΣ∆∆Α Εγκ 16/07) του 
διοικητικού συµβουλίου, ανάλογα µε τις υπηρεσίες  που παρέχει στην επιχείρηση, µπορεί να 
καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία ορίζεται µε  απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να 
καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του. Για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων της παραγράφου αυτής λαµβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική  κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική 
περίοδο (παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06). Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόµου 
απαιτούµενη αιτιολογία της ανωτέρω πρότασης του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης 
(ΥΠΕΣ∆∆Α Εγκ. 16/07). 
 Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις των [...]Προέδρων, Αντιπροέδρων, 
∆ιευθυνόντων Συµβούλων, και Μελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων 
διοίκησης των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των ∆.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005, που 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4354/2015, [...] καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού (άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015).  
 Κατ’  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 
470/20.08.2018 τεύχος ΥΟ∆∆), µε την οποία ορίζεται ότι στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του 
διοικητικού συµβουλίου κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία 
ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου 
της επιχείρησης. Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική 
κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο.  
 Ως ανώτατο χρηµατικό όριο της ανωτέρω αποζηµίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του 
Προέδρου του οικείου δηµοτικού συµβουλίου. Οι τελευταίες εγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις 
που αφορούν στην διαχειριστική περίοδο 2018 έχουν καταρτιστεί µε την αρ. απόφαση 31/2019 (Α∆Α: 
6Μ∆ΧΟΡΦΟ-0Γ5) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Χ. και έχουν εγκριθεί από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Χαϊδαρίου µε την µε αρ. απόφαση 144/2019 (Α∆Α: Ω74ΠΩΗ3-39Ξ). Σύµφωνα 
µε την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2019 η Επιχείρηση έχει κέρδος προ 
φόρων 122,27 €.  
           Σύµφωνα µε την απόφαση 297/2019 της 23ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον 
Αντιπρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου καταβάλλεται αποζηµίωση ύψους 
718,20 ευρώ ίση µε το ποσό των αποδοχών του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) κατόπιν 
πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης (αρ. Αποφ. 56/2019).  
 Προτείνουµε από 24.03.2021 την παύση καταβολής αποζηµίωσης στον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. 
της Επιχείρησης και την καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο της Επιχείρησης για τις υπηρεσίες 
που της παρέχει, το ύψος της οποίας προτείνουµε να είναι ίσο µε το ποσό των αποδοχών του 
Προέδρου του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική νοµοθεσία και την εισήγηση του 
Προέδρου, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών µηνυµάτων –  απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. 
Χριστόπουλος Μάριος, η Αντιπρόεδρος κ. Χρονοπούλου Κωνσταντίνα και τα τακτικά µέλη κ.κ. 
Ηλιάδης Ιωάννης, Αργυρόπουλος Γεώργιος,  Καπετάνου Μαρία και το αναπληρωµατικό µέλος κ. 
Θεοτοκάς Ισίδωρος ψήφισαν υπέρ του θέµατος, τα τακτικά µέλη κ.κ. Παντελάρος Βασίλειος, και 
Ζέρβα Γιαννούλα  δήλωσαν ότι καταψηφίζουν, και συνεπώς, 
 
σε σύνολο συµµετεχόντων οχτώ (8), ψηφισάντων οχτώ (8) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(6) υπέρ, (2) κατά 

 
Α)  Προτείνει από 24.03.2021 την παύση καταβολής αποζηµίωσης στον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της 
Επιχείρησης και την καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο της Επιχείρησης για τις υπηρεσίες που 
της παρέχει, το ύψος της οποίας προτείνουµε να είναι ίσο µε το ποσό των αποδοχών του Προέδρου 
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου. 
Β)   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε 
να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  17/2021. 
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Ακολούθως  ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των παρατάξεων και στους συμμετέχοντες  Δημοτικούς 

Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. 

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

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Στη τοποθέτησή του ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι 

καταψηφίζουν το θέμα. Ακολούθως ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι ψηφίζουν 

λευκό. Επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) κ.κ. Α. Βίτσα, Α. Γερολυμάτος και Δ. Αλεξάκης, 

δήλωσαν ότι  ψηφίζουν λευκό. Εν συνεχεία ο δημοτικός  σύμβουλος  της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ. Ι. Θεοτοκάς, 

δήλωσε  ότι  καταψηφίζει  το θέμα. Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση) κ. Κ. 

Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι  αποχή από την ψήφιση του θέματος 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας,  

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη: 

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

την με αριθμ. 33/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

την με αριθμ. 17/2021 (ΑΔΑ: ΨΙ6ΩΟΡΦΟ-ΕΒ3)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς  Επιχείρησης 

τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών Συμβούλων,  

 

Επί συμμετεχόντων (29) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο  (29)  ψηφισάντων, (15) ψήφισαν  υπέρ, (6) ψήφισαν κατά,   

(6) ψήφισαν λευκό και (2) αποχή, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την από 24-03-2021 διακοπή  καταβολής αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ  της Επιχείρησης και την 

καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο της Επιχείρησης, στο ύψος των 718,20 €, μικτά, ανά μήνα ( ίσο με το ποσό των 

αποδοχών του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 17/2021 (ΑΔΑ: 

ΨΙ6ΩΟΡΦΟ-ΕΒ3) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία εμφανίζεται εξ΄ ολοκλήρου στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  08-04-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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