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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  5ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως :  84 

 
 ΘΕΜΑ:    Μείωση   ή  μη στο 50% των οικονομικών  εισφορών που αντιστοιχούν στα παιδιά με εκ περιτροπής 

παρουσία στους Παιδικούς Σταθμούς. 

Σήμερα την 23η του μήνα  Ιουνίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  20:00 ,  συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 10363/19-06-2020 προσκλήσεως του 
Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  19-06-2020, στον κ. 
Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  η οποία 
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, 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)  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 και παρίστατο στη 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. Κ. Φωτεινάκης Απών 

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 
Απών 

 

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

θεμάτων ως κατεπείγοντα:  1. Λήψη απόφασης παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της υπ΄αριθμ. 320/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμ. πρωτ.: 10364/2020). 2. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για 

την στελέχωση των παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη 

του  1
ου

ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή του ως 1
ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη και την ένταξη του 2

ου
 ΕΗΔ θέματος και τη 

συζήτησή του ( μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης) ως 15
ο
 θέμα ημερησίας διάταξης. (Ν. 

3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

Αποχωρήσεις: 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Ι.  Κέντρης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1

ου
 (πλέον)  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Ν. Δαουάχερ και Η. Βαρυτιμιάδης, αποχώρησαν από 

τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 3
ου

 (πλέον) θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. 

Παντελάρος  και  Φ. Θεοδωρακόπουλος,  αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 15
ου

 (πλέον) θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

    Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 6
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος, την υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ.: 201/04-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Με την επαναλειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών και έχοντας υπόψη: 
 1.Τις διατάξεις του άρθρου 36 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» ( Α ́/90). 
2.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28237/05-05-2020 «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021/21-03-
2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως 
έχει ήδη παραταθεί με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24343/10-04-2020 (Β ́/1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31-05-2020 
και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (ΦΕΚ 1699/Β ́) 
3.Την από 25/05/20 Εισήγηση κατά την 63η Συνεδρίαση, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 
4. Υπουργική απόφαση Αρ. 41087 05/12/2017 ( ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-17). 
5. Το Άρθρο 17 παρ.1 Κανονισμού Λειτουργιάς Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, 
    Ενημερώνουμε,  ότι στην  πλειοψηφία των τμημάτων των σταθμών  μας που είναι ενταγμένα  πάνω από 15 παιδιά 
ανά τμήμα επιβλήθηκε  η εκ περιτροπής  φύλαξη  για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Οι γονείς των παιδιών που 
επιβαρύνονται με οικονομική εισφορά, έθεσαν θέμα καταβολής του ήμισυ της οικονομικής  τους  χρέωσης,  λόγω  της 
υποχρεωτικής μειωμένης παρουσίας των παιδιών τους στους σταθμούς.     
     Παρακαλώ, όπως εξεταστεί το αίτημα και λάβετε απόφαση περί  μείωσης  ή μη στο 50% των οικονομικών 
χρεώσεων που αντιστοιχούν στα παιδιά με εκ περιτροπής παρουσία. 
 

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

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

και Αλληλεγγύης και τις ισχύουσες διατάξεις, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Επί παρευρισκομένων (27)  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (27)  ψηφισάντων   το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την μείωση  στο 50% των οικονομικών  εισφορών, που αντιστοιχούν στα παιδιά με εκ περιτροπής παρουσία 

στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  24-06-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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