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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2020  Τακτικής  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 15 

 

 ΘΕΜΑ:   Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 276 /2019 Α.Δ.Σ. ''περί έγκρισης υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο 

Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_11 (Α/Α ΟΠΣ:3375), Άξονας Προτεραιότητας 11: 

«Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Yποδομών Eκπαίδευσης»,  με τίτλο «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - 

Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική 

Αθήνα»''_ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης''. 

 

    Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ.: 1373 /24-01-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις  24-01-2020, 

στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/2018. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη 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. Κ. Φωτεινάκης 

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. 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. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς 18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα  

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

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

θεμάτων ως κατεπείγοντα:  1. Συζήτηση σχετικά με εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από 

το Δ.Σ. ενάντια  στη συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την 

ένταξη του  1
ου

&  2
ου

 ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή τους ως 2
ο
 & 19

ο  
θέμα,  αντίστοιχα,  στην ημερησία διάταξη, (Ν. 

3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 
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Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 1
ο
 

ΕΗΔ σε 2
ο
 , το 2

ο
 σε 3

ο
, το 3

ο
 σε 4

ο
, το 4

ο
 σε 5

ο
, το 5

ο
 σε 6

ο
 , το 6

ο
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ο
, το 7

ο
 σε 8

ο
, το 8

ο
 σε 9

ο
, το 9

ο
 σε 10

ο
, το 10

ο
 σε 11

ο
, 

το 11
ο
 σε 12

ο
, το 12

ο
 σε 13

ο
, το 13

ο
 σε 14

ο
, το 14

ο
 σε 15

ο
, το 15

ο
 σε 16

ο
, το 16

ο
 σε 17

ο
, το17

ο
  σε 18 

ο
 και το 2

ο
 ΕΗΔ σε 19

ο
 . 

 

Αποχωρήσεις: Προσελέυσεις  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Τοκατλίδη, Η. Βαρυτιμιάδης  και Α. Γκανά Ρηγάκη, αποχώρησαν από την συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1
ου

  θέματος.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Φωτεινάκης και Ν. Δαουάχερ, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την έναρξη της  

συζήτησης του 2
ου

 (πλέον)  θέματος.  

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) κ. Θ. Σπηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος, δήλωσε  ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) κ. Μ. Σελέκος, μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος,  δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης ( Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) θέματος,  

δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Θεοτοκάς, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος.   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  15
ο
  (πλέον)  θέμα της ημερησίας διάταξης,  έθεσε υπόψη των 

μελών την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής:  

 

Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

-       την Πρόσκληση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ως Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης του Ε.Π. «ATTIKH» (Άξονας Προτεραιότητας (11: Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών 

Εκπαίδευσης), Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΣΔΑ_11 / 1093 Α/Α ΟΠΣ: 3375, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), με τίτλο: 

«Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και 

Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα», 

-       την υπ' αριθμ. 276/2019 (ΑΔΑ: ΩΦ7ΣΩΗ3-ΙΚ6)  Απόφαση Δ.Σ. Χαϊδαρίου,  με θέμα:  Έγκριση υποβολής 

πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_11 (Α/Α ΟΠΣ:3375), στον 

άξονα προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών εκπαίδευσης» με τίτλο «Βελτίωση – 

Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και 

Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα», 

-       την πρόταση την οποία πρόκειται να υποβάλλει ο Δήμος Χαϊδαρίου, ως Δικαιούχος, η οποία αποβλέπει στην 

ενίσχυση και ενδυνάμωση στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης,  με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία ενεργού γήρανσης και νέοι για τη συνεχή 

βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, γυναίκες για την ισότιμη ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, γονείς οικογενειών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου)  μέσω συγχρηματοδότησης των παρακάτω κατηγοριών 

δράσεων (επιλέξιμες δαπάνες): 

 

α)  Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των δομών:  εξοπλισμός τηλε_εκπαίδευσης 

/ τηλεδιάσκεψης, για πραγματοποίηση σύγχρονης τηλε_εκπαίδευσης καθώς επίσης και για χρήση πολυμέσων, 

διαδραστικοί πίνακες, προβολείς παρουσίασης, οθόνες προβολής παρουσίασης, κτλ)., 

β)  Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών:  ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, κλιματιστικές μονάδες, 

πολυμηχανήματα έγχρωμης εκτύπωσης - σάρωσης- φωτοαντιγραφής, κτλ). 

Η αρμοδιότητα λειτουργίας των προτεινόμενων υποδομών (Δομές Δια Βίου Μάθησης (KΔΒΜ), Υποδομές 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων Τμήματος Πολιτισμού Λαϊκής Επιμόρφωσης,  Δομή Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με 

Αναπηρία, κτλ) ανήκει στο Δήμο Χαϊδαρίου (ίδετε ως σχετικό,  τον υφιστάμενο ΟΕΥ). 

Ημ/νία λήξης υποβολής της πρότασης : 30-01-2020. 

 

Παρακαλείσθε όπως λάβετε Απόφαση για τη συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 276 /2019 Α.Δ.Σ. ως εξής: 

1)     Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 

Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στo Δήμο Χαϊδαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 

έως: 150.000,00€», 

2)     Τη λειτουργία στο Δήμο καινοτόμου / υπερσύγχρονου Κέντρου Τηλε_εκπαίδευσης (e-ΚΔΒΜ), με στόχο τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε πιστοποιημένα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Χαϊδαρίου ή / και άλλα προγράμματα 

εκπαιδευτικού / ενημερωτικού χαρακτήρα,  περισσότερων ωφελούμενων δημοτών μας (λειτουργία e-ΚΔΒΜ ως 

«πολλαπλασιαστής εκπαίδευσης»), 

3)     Τον ορισμό της κας Συλάκου Μαρίας, αναπληρώτριας Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης & Δικτύων, ως Υπεύθυνης της Πράξης,  η οποία εξουσιοδοτείται να αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης 

στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Συμπλήρωση Δελτίου, Υποβολή Δελτίου, Υποβολή Αίτησης 
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Χρηματοδότησης). Στο πλαίσιο των καθηκόντων της,  ως Υπεύθυνου Πράξης, θα περιλαμβάνονται: 

-               η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων 

Υποέργου/ων, 

-               η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των 

Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης, 

-               η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής 

Αθήνας, 

-               η παροχή στοιχείων και η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης. 

4)     Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί, η εν άνω αναφερόμενη 

πρόταση χρηματοδότησης. 

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 

4257/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018,  (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) συζήτησε το θέμα.  Οι παρατηρήσεις, θέσεις 

και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 

Συνεπώς επί παρευρισκομένων 16  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 16  ψηφισάντων, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα 
 

Εγκρίνει τη συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 276 /2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο εισηγητικό μέρος της παρούσας ως εξής:: 

 

1. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 

Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στo Δήμο Χαϊδαρίου, συνολικού 

προϋπολογισμού έως: 150.000,00€», 

 

2. Τη λειτουργία στο Δήμο μας καινοτόμου / υπερσύγχρονου Κέντρου Τηλε_εκπαίδευσης (e-ΚΔΒΜ), με στόχο τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε πιστοποιημένα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Χαϊδαρίου ή / και άλλα προγράμματα 

εκπαιδευτικού / ενημερωτικού χαρακτήρα,  περισσότερων ωφελούμενων δημοτών μας (λειτουργία e-ΚΔΒΜ ως 

«πολλαπλασιαστής εκπαίδευσης»), 

 

3. Ορίζει την κα Συλάκου Μαρίας, αναπληρώτριας Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

& Δικτύων, ως Υπεύθυνης της Πράξης,  η οποία εξουσιοδοτείται να αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης στη 

Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Συμπλήρωση Δελτίου, Υποβολή Δελτίου, Υποβολή Αίτησης 

Χρηματοδότησης). Στο πλαίσιο των καθηκόντων της,  ως Υπεύθυνου Πράξης, θα περιλαμβάνονται: 

 η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων 

Υποέργου/ων, 

 η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων 

Παρακολούθησης Πράξης, 

 η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 

 η παροχή στοιχείων και η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης. 

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο  για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί, η ως άνω αναφερόμενη πρόταση 

χρηματοδότησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει  η αριθμ.: 276/2019 Α.Δ.Σ. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  30-01-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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