
                       ΑΔΑ: 6ΣΠΤΩΗ3-ΒΡΩ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριθμ. πρωτ.: 6936/28-04-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 7
ης

/2020 Τακτική - δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  43 

 

Θέμα:   Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης- ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

ΑΣΔΑ_25 (Α/Α ΟΠΣ:3836), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  με 

τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της 

Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου 

Χαϊδαρίου»_ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης  & Ε.Π.Π.Ε._ Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης. 

     Σήμερα την 28
η
  του μήνα  Απριλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 

08:00 και  ώρα λήξης στις 10:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  6804/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις 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» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄,) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του]. 

 

    Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν  στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) 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) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια 

περιφοράς τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων  ως κατεπείγοντα: [1. Έγκριση 

υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης- ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_25 (Α/Α 



ΟΠΣ:3836), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης 

και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου»_ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης  & Ε.Π.Π.Ε._ Έγκριση διενέργειας και 

τρόπου εκτέλεσης.  2. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης - ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΣΔΑ_26 (Α/Α ΟΠΣ:3838), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  της Πράξης με 

τίτλο: «Δράσεις για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο 

Δήμο Χαϊδαρίου» _ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης & Ε.Π.Π.Ε. _ Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης. 3. 

Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο:  «Κέντρο  Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» 

(κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)], επισημαίνοντας ότι: το κατεπείγον συνίσταται στο 

γεγονός ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή των προτάσεων ήτοι: 30-04-2020. 

Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία – 

εγκρίνουν την ένταξη του 1
ου

 , 2
ου

  & 3
ου

  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 , 2

ο
 & 3

ο
  θέμα στην ημερησία 

διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 1
ο
, 2

ο
 & 

3
ο
  ΕΗΔ θέμα, ως 1

ο
 , 2

ο
 & 3

ο
  θέμα ΗΔ και το 1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
, 4

ο
 και 5

ο
, θέμα της ΗΔ  σε 4

ο
, 5

ο
, 6

ο
, 7

ο
 και 8

ο
 αντίστοιχα. 

      Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 1
ο
 (πλέον) θέμα της 

ημερήσιας,  κατόπιν  της  υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ:  162/22-4-2020 εισήγησης  της  Δ/νσης   Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

     Ο ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 
2014-20» ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, ανάρτησε την  πρόσκληση 25/26-2-20 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3836) Δράση 
9.3.ΑΣΔΑ.1 με τίτλο1  «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, 
Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων στη Δυτική Αθήνα 
(Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ")». 
 
Με την υπ’ αριθμ. 88 /2017 Α.Δ.Σ. ο Δήμος Χαϊδαρίου ενέκρινε την συμμετοχή μας στη ΒΑΑ_OXE της Δυτικής 
Αθήνας (ΕΚΤ) και τώρα καλείται να εγκρίνει : 
 
Α) την υποβολή πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης- ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_25 
(Α/Α ΟΠΣ:3836), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και 
Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου»,  
 
B) τη μελέτη για την  προτεινόμενη  χρηματοδοτούμενη  πράξη (προϋπολογισμού: 479.145,30 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%),   Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 30 Μήνες,  με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου, ολοκληρωμένων υπηρεσιών και παρεμβάσεων πρόληψης και 
αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των 
Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την 
εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους ακόλουθους «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ): 
 
 
 ΚΤ-1: ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες 
ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση,  
 ΚΤ-2: πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων, 
 ΚΤ-3:ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους,  
 ΚΤ-4: πιλοτικές δράσεις υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ενεργοποίησης των νέων 
έως 30 ετών, μέσω βιωματικής ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά 
δρώμενα και προετοιμασίας τους στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 



 
Γ)  την έγκριση διενέργειας  και του τρόπου εκτέλεσης της Πράξης  (οι εν λόγω Δράσεις θα υλοποιηθούν ως 
δημόσιες συμβάσεις και θα έχουν χρονική διάρκεια υλοποίησης μέχρι την περίοδο ολοκλήρωσης του 
τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος)  με Ανοικτό Διεθνή (Ηλεκτρονικό) Διαγωνισμό και Φορέα 
Υλοποίησης του Έργου το Δήμο Χαϊδαρίου (συγκεκριμένα, η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
(ΔΚΠΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου). Ο Ανάδοχος θα προκύψει από την προκήρυξη  Ανοικτού Διεθνούς (Ηλεκτρονικού) 
Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του  στην έδρα του Δήμου Χαϊδαρίου και στην 
αρχή κάθε τριμήνου θα προτείνει τον προγραμματισμό και την ομάδα υλοποίησης, τεκμηριώνοντας 
προσαρμογές και αλλαγές.  Η Δ/νση «Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Χαϊδαρίου είναι 
αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της 
δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών 
δραστηριοτήτων. 
 
Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου, θα εμπλακούν τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΔΚΠΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου, με τις αντίστοιχες κτιριακές υποδομές: 
 
1. Από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, τα ακόλουθα Γραφεία: 
 Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ 
 Γραφείο Επιδοματικής Πολιτικής  
 Γραφείο Εποπτείας & Ελέγχου Κοινωνικοπρονοιακών Δομών 
 Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας Γ΄ Ηλικίας 
 Γραφείο Υγειονομικής Φροντίδας Γ΄ Ηλικίας 
2. Από το Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης και Φροντίδας, το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 
3. Το Τμήμα Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών θα συμβάλλει στην οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και 
σχετικά με προβλήματα  
 
   Δ) τον ορισμό ως: 
 
1) Υπεύθυνης Πράξης:  
- της Αναπλ.  Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &   Δικτύων,  κας Συλάκου 
Μαρίας  
2) Επιτροπής Παρακολούθησης &  Παραλαβής  Έργου τους: 

 Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλο, 

 Αναπλ.  Δ/ντη Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης,  κ . Μιχάλη Κοκάρα, 

 Αναπλ.  Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών,  κα Κατερίνα Βελέντζα.  
 

Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 

 

Κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων,  ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. 

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

Δήμητρα Δούμουρα ,  & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

Ο Σύμβουλος  (τακτικό μέλος)  κ. Μιχάλης Σελέκος  στην άποψη του αναφέρει  ότι ψηφίζει κατά:  «Πιστεύουμε ότι 

η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του δήμου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από την κοινωνική υπηρεσία του 

δήμου. Με τις προτάσεις που γίνονται εκχωρούνται υπηρεσίες σε Ανάδοχο με αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση τομέων 

της κοινωνικής υπηρεσίας». Ο Σύμβουλος  (τακτικό μέλος)  κ. Απόστολός Θεοφίλης στην άποψη του αναφέρει  ότι  

ψηφίζει κατά:  «Γιατί έτσι ανοίγει η επικίνδυνη “κερκόπορτα” της ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών του 

Δήμου μας». 

 

Ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,  τις 

διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 14 

παρ. 1 του Ν.4625/10 και συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν 

υπέρ,  (2) ψήφισαν κατά.] 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία  

   
Εγκρίνει : 

 

-την υποβολή πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης- ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_25 (Α/Α 

ΟΠΣ:3836), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις 

Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των 

Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου»,  

 

-τη μελέτη για την  προτεινόμενη  χρηματοδοτούμενη  πράξη (προϋπολογισμού: 479.145,30 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%),   Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 30 Μήνες,  με δυνατότητα παράτασης 

μέχρι εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου, ολοκληρωμένων υπηρεσιών και παρεμβάσεων πρόληψης και 

αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ειδικών 

και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή 

πλέγματος παρεμβάσεων στους ακόλουθους «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ): 

 

 ΚΤ-1: ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες 

ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση,  

 ΚΤ-2: πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων, 

 ΚΤ-3:ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους,  

 ΚΤ-4: πιλοτικές δράσεις υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ενεργοποίησης των νέων 

έως 30 ετών, μέσω βιωματικής ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα 

και προετοιμασίας τους στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 

 

-τη  διενέργεια  και τον τρόπο εκτέλεσης της Πράξης  (οι εν λόγω Δράσεις θα υλοποιηθούν ως δημόσιες 

συμβάσεις και θα έχουν χρονική διάρκεια υλοποίησης μέχρι την περίοδο ολοκλήρωσης του τρέχοντος 

Επιχειρησιακού Προγράμματος)  με Ανοικτό Διεθνή (Ηλεκτρονικό) Διαγωνισμό και Φορέα Υλοποίησης του Έργου 

το Δήμο Χαϊδαρίου (συγκεκριμένα, η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΔΚΠΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου). 

Ο Ανάδοχος θα προκύψει από την προκήρυξη  Ανοικτού Διεθνούς (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο 

Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του  στην έδρα του Δήμου Χαϊδαρίου και στην αρχή κάθε τριμήνου θα προτείνει 

τον προγραμματισμό και την ομάδα υλοποίησης, τεκμηριώνοντας προσαρμογές και αλλαγές.  Η Δ/νση «Κοινωνικής 

Μέριμνας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Χαϊδαρίου είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής 

πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. 

 

Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου, θα εμπλακούν τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΔΚΠΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου, με τις αντίστοιχες κτιριακές υποδομές: 

 

1. Από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, τα ακόλουθα Γραφεία: 

 Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ 

 Γραφείο Επιδοματικής Πολιτικής  

 Γραφείο Εποπτείας & Ελέγχου Κοινωνικοπρονοιακών Δομών 

 Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας Γ΄ Ηλικίας 

 Γραφείο Υγειονομικής Φροντίδας Γ΄ Ηλικίας 

2. Από το Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης και Φροντίδας, το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 

3. Το Τμήμα Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών θα συμβάλλει στην οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και σχετικά 

με προβλήματα  

 

 -τον Ορισμό  ως: 

 

Υπεύθυνη της  Πράξης  την  Αναπλ.  Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &   Δικτύων  

κα Συλάκου Μαρία. 

 



 

Επιτροπή  Παρακολούθησης &  Παραλαβής  Έργου τους: 

 

 Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλο, 

 Αναπλ.  Δ/ντη Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης,  κ . Μιχάλη Κοκάρα, 

 Αναπλ.  Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών,  κα Κατερίνα Βελέντζα.  

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  28-04-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 


