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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  7ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 108 

 
 ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο 

της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  έτους  2020-

2021. (σχετ: η 29 /2020 Απ. ΚΕΔΧ). 

Σήμερα την 31η του μήνα  Αυγούστου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  20:30,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 15187/27-08-2020 προσκλήσεως του 

Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  27-08-2020, 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 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. 
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Μεταβολές:  
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θέματος ως κατεπείγοντα: 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ 

στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  έτους  2020-2021. 2. 

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο. 3. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εργαζόμενων στο 

Δήμο Χαϊδαρίου – Αποδοχή της αριθ. ΓΑΚ 85365/2019 αγωγής.  Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την 

ένταξη του  1
ου

& 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
, & 7

ο
  θέμα  στην ημερησία διάταξη, ενώ- κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει την ένταξη του 3
ου,, 

ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 2
ο
 θέμα  στην ημερησία  διάταξη. (Ν. 3852/2010 άρθρο 

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

 

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

ΕΗΔ σε 1
ο,  

, το 3
ο
 ΕΗΔ σε 2

ο
 ,  το 1

ο
 σε 3

ο
 , το 2

ο
 σε 4

ο
, το 3

ο
 σε 5

ο
, το 4

ο
 σε 6

ο
 και το 2

ο
 ΕΗΔ σε 7

ο
 .  

 

Αποχωρήσεις: 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ν. Δαουάχερ, Μ. Χουδελούδης, Β. Παντελάρος, Η. Βαρυτιμιάδης και Κ. Φωτεινάκης 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 3

ου
 (πλέον) θέματος της ημερήσιας διάταξης.  Η Δημοτική 

Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 4
ου

 (πλέον) θέματος της ημερήσιας 

διάταξης.  

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 1

ο
 (πλέον) θέμα αφού  έθεσε υπόψη του Σώματος, σύμφωνα με 

την παρ.2 άρθρο 68 Ν.4415/16  την  αριθμ.  29/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την 

επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου»  απηύθυνε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέπτυξε και 

προφορικά το περιεχόμενο της απόφασης της ΚΕΔΧ, που ακολουθεί: 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

  

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθμμ..  1133ηηςς//22002200  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  

  

ΠΠεερρίίλληηψψηη::  ««ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ααννααννέέωωσσηη  σσυυμμββάάσσεεωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  σσττοο  

ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  ““ΕΕΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  EEΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ””  έέττοουυςς  22002200  --  

22002211»»..  

  

ΣΣττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  κκααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  κκααττάάσσττηημμαα  σσήήμμεερραα  ττηηνν  3311ηη  ττοουυ  μμήήνναα    ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  22002200  ηημμέέρραα  ττηηςς  

εεββδδοομμάάδδααςς  ΔΔεευυττέέρραα  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό    ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  κκααττόόππιινν  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  559922//2288--0088--

22002200  εεγγγγρράάφφοουυ  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  πποουυ  εεππιιδδόόθθηηκκεε  σσεε  κκάάθθεε  μμέέλλοοςς  ττηηνν  2288--0088--22002200..  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  έέννδδεεκκαα  ((1111))  μμεελλώώνν  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  έέννδδεεκκαα  ((1111))  ήήττοοιι::  

  

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  

11..      ΗΗλλιιάάδδηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  

22..      ΧΧρριισσττόόπποουυλλοοςς  ΜΜάάρριιοοςς,,  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  

33..      ΤΤσσααττσσααμμππάάςς  ΔΔηημμήήττρριιοοςς    

44..      ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  

55..      ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  

66..      ΠΠααννττεελλάάρροοςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  

77..      ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς  ΙΙωωάάννννηηςς  

88..      ΖΖέέρρββαα  ΓΓιιααννννοούύλλαα    

99..      ΚΚααππεεττάάννοουυ  ΜΜααρρίίαα  

1100..      ΠΠααρραασσττααττίίδδηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  
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1111..  ΔΔηημμοουυλλάάςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  σσττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  δδίίννεειι  ττοονν  λλόόγγοο  σσττοονν  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο,,  οο  οοπποοίίοοςς  εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  

ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  εείίππεε  τταα  εεξξήήςς::  

ΜΜεε  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  ΕΕκκδδήήλλωωσσηηςς  ΕΕννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ααππόό  ττηηνν  

ΕΕ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ππρράάξξεεωωνν  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ΔΔρράάσσηηςς  ««ΕΕΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ»»  ΠΠεερριιόόδδοουυ  22002200--22002211  ((ΑΑρρ..ΠΠρρωωττ..  99554499//2266--0077--22001199)),,  ηη  κκααττάάσστταασσηη  γγιιαα  ττοο  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  ττηηςς  

ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  μμααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  δδιιααφφοορροοπποοιιεείίττααιι  δδυυσσμμεεννώώςς  κκααιι  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

11))  ΚΚαατταακκόόρρυυφφηη  ππττώώσσηη  ττωωνν  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννωωνν  δδιικκααιιοούύχχωωνν  VVoouucchheerr  ααππόό  440066  σσεε  ππεερρίίπποουυ    112200  δδιικκααιιοούύχχοουυςς..  

22))  ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  χχρρήήσσηηςς  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  πποουυ  δδεενν  ββρρίίσσκκοοννττααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  ΚΚΔΔΑΑΠΠ..  ΠΠιιοο  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοο  ΆΆρρθθρροο  33  ΠΠααρράάγγρρααφφοοςς  22  ττηηςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς::  

αα))««....ΌΌλλεεςς  οοιι  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ττωωνν  δδοομμώώνν  ππααρρέέχχοουυνν  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυςς  σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  

ππααρρέέχχοουυνν  υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  δδεενν  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ααππόό  ττοο  θθεεσσμμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  άάδδεειιααςς  ίίδδρρυυσσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς……  

ββ))  ««……OOιι  ΦΦοορρεείίςς//ΔΔοομμέέςς  κκααττάά  ττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  ααίίττηησσήήςς  ττοουυςς  σσττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ΑΑΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  σσττοο  

ΜΜηηττρρώώοο  ΦΦοορρέέωωνν  //ΔΔοομμώώνν  ττηηςς  δδρράάσσηηςς,,  μμεε  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΔΔήήλλωωσσήή  ττοουυ  ννόόμμιιμμοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ττοουυςς,,  δδηηλλώώννοουυνν  όόττιι  ηη  κκάάθθεε  

δδοομμήή  ττοουυςς,,  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσεε  ττέέκκνναα  ωωφφεελλοούύμμεεννωωνν  δδεενν  ππααρρέέχχεειι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  δδεενν  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  

θθεεσσμμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  πποουυ  δδιιέέππεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ,,  όόππωωςς  ααυυττόό  ιισσχχύύεειι....»»    

  

ΌΌππωωςς  γγννωωρρίίζζεεττεε,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ΥΥππ..  ΑΑππόόφφαασσηη  1144995511//99--1100--22000011  ((ΦΦΕΕΚΚ  11339977//ΒΒ))  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυσσττήήθθηηκκεε  ττοο  

ΚΚΔΔΑΑΠΠ  ααλλλλάά  κκααιι  ττοονν  ιισσχχύύοονντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  ((ΑΑρρ..  ΑΑππόόφφαασσηηςς  2200//22001155  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  

ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  ΑΑρρ..  ΑΑππόόφφαασσηηςς  118822//22001155  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  1144ηηςς  ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηηςς)),,  οοιι  κκττιιρριιαακκέέςς  

εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  11οουυ  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  εείίννααιι  σσττοο  1100οο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  κκααιι  ττοουυ  22οουυ  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  σσττοο  22οο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο..  

  

ΟΟιι  δδεε  ππααρρεεχχόόμμεεννεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ααφφοορροούύνν  σσττηηνν::  

11))  ΥΥγγιιεειιννήή  &&  αασσφφααλλήή  ααππαασσχχόόλληησσηη  κκααιι  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εελλεεύύθθεερροουυ  χχρρόόννοουυ  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  μμεε  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ααττοομμιικκήήςς  

κκααιι  οομμααδδιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  

22))  ΥΥλλοοπποοίίηησσηη  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  έέκκφφρραασσηηςς,,  ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  κκααιι  άάθθλληησσηηςς  

33))  ΑΑννάάππττυυξξηη  φφιιλλιικκώώνν  δδεεσσμμώώνν  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  

44))  ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ττηηςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς  κκααιι  ππααρρααπποομμππήή  σσεε  φφοορρεείίςς  πποουυ  ππααρρέέχχοουυνν  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..          

  

ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ττοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  οοφφεείίλλεειι  νναα  ππρροοσσααρρμμοοσσττεείί  σσττηηνν  άάσσκκηησσηη  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  οοιι  

οοπποοίίεεςς  δδύύννααννττααιι  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττιιςς  κκττιιρριιαακκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚΔΔΑΑΠΠ..  ΤΤέέττοοιιεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  μμπποορροούύνν  εεννδδεειικκττιικκάά  

νναα  εείίννααιι::  

11))  ΟΟιι  ααθθλλοοππααιιδδιιέέςς  κκααιι  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττωωνν  ΚΚΔΔΑΑΠΠ..    

22))  ΗΗ  μμοουυσσιικκήή  ππρροοππααίίδδεειιαα  κκααιι  ηη  εεκκμμάάθθηησσηη  ττρρααγγοουυδδιιώώνν..  

33))  ΤΤοο  θθεεααττρριικκόό  ππααιιχχννίίδδιι..  

44))  ΗΗ  γγννωωρριιμμίίαα  μμεε  ττηηνν  ππααιιδδιικκήή  λλοογγοοττεεχχννίίαα..  

55))  ΕΕππιιττρρααππέέζζιιαα  ππααιιχχννίίδδιιαα  κκοοιιννωωννιικκοοπποοίίηησσηηςς,,  ππααιιχχννίίδδιιαα  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  εεκκμμάάθθηησσηη  σσκκάάκκιι..    

66))  ΗΗ  γγννωωρριιμμίίαα  μμεε  ττιιςς  εειικκαασσττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς..    

  

ΤΤοο  δδεε  ωωρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  θθαα  εείίννααιι  κκααθθηημμεερριιννάά  ααππόό  ττιιςς  1166::1155    μμέέχχρριι  ττιιςς  2211::1155..  ΜΜεε  δδεεδδοομμέέννοο  λλοοιιππόόνν  όόττιι  δδεενν  

εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  εεκκττόόςς  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  κκααιι  εεππίίσσηηςς  όόττιι  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  ττοουυ    ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττωωνν  

ΚΚΔΔΑΑΠΠ  σσεε  εερργγαασσίίεεςς  εεκκττόόςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ττωωνν  ΚΚΔΔΑΑΠΠ,,  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόό    οοιι  σσυυμμββάάσσεειιςς  ττοουυ    ππρροοσσωωππιικκοούύ  οοιι  οοπποοίίεεςς  

θθαα  ααννααννεεωωθθοούύνν  νναα  εείίννααιι  σσυυμμββάάσσεειιςς  μμεερριικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς..  ΣΣεε  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  οοιι  σσυυμμββάάσσεειιςς  θθαα  εείίννααιι  μμηη  ννόόμμιιμμεεςς  κκααιι  

θθαα  ααππεειιλληηθθεείί  ηη  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  όόλλοουυ  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..    

  

ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  λλοοιιππόόνν  νναα  υυπποοσσττηηρριιχχθθεείί  ηη    λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ααννααννέέωωσσηη  ωωςς  μμεερριικκήήςς  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  όόλλωωνν  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  ααππόό  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ττωωνν  ΚΚΔΔΑΑΠΠ    πποουυ  υυππέέββααλλαανν  ααίίττηησσηη  

ααννααννέέωωσσηηςς  ((77  σσυυμμββάάσσεειιςς))..  ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  εεππίίσσηηςς  ηη  ααννααννέέωωσσηη  ωωςς  μμεερριικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  ττωωνν  δδύύοο  ((22))  

ννοοσσηηλλεευυττρριιώώνν,,  λλόόγγωω  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν  πποουυ  εεππιικκρρααττοούύνν..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  δδεενν  εείίννααιι  εεφφιικκττήή  ηη  ααννααννέέωωσσηη  ττωωνν  

σσυυμμββάάσσεεωωνν  ττωωνν  δδύύοο  ((22))  φφυυλλάάκκωωνν  γγιιααττίί  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ααιιττιιοολλοογγηηθθεείί  ααππόό  ττιιςς  υυφφιισσττάάμμεεννεεςς  ααννάάγγκκεεςς    λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  

ΚΚΔΔΑΑΠΠ  μμααςς..      

  

ΑΔΑ: 667ΒΩΗ3-Σ00



 

4 

 

  

ΕΕππιιλλέέγγοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  νναα  εειισσηηγγηηθθοούύμμεε  ττηηνν  ααννααννέέωωσσηη  ωωςς  μμεερριικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς    ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  εεννννέέαα  ((99))  

εερργγααζζόόμμεεννωωνν::  

11))  ΒΒαασσιιλλοογγιιααννννάάκκηη  ΕΕλλέέννηη  

22))  ΔΔιιααμμααννττοοπποούύλλοουυ  ΕΕλλεεάάνναα  

33))  ΕΕιικκοοσσππεεννττίίδδοουυ  ΣΣττέέλλλλαα  

44))  ΚΚααρρυυππίίδδηηςς  ΑΑννττώώννιιοοςς  

55))  ΚΚωωσσττααρρέέλλλλοουυ  ΣΣττέέφφααννιι  ––  ΦΦααννήή  

66))  ΛΛάάμμππρροουυ  ΑΑρργγυυρρώώ  

77))  ΜΜάάρργγααρρηη  ΜΜααρρίίαα  

88))  ΣΣττααυυρρίίδδηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς  

99))  ΤΤσσέέγγκκααςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  

  

ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ααυυττόό  θθαα  ππλλααιισσιιώώσσεειι  ττοουυςς  ήήδδηη  υυφφιισσττάάμμεεννοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ΙΙΔΔΑΑΧΧ  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  

εειιδδιικκοοττήήττωωνν  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..    

  

ΑΑκκοολλοούύθθηησσεε  δδιιααλλοογγιικκήή  σσυυζζήήττηησσηη  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οοιι  κκκκ..  ΠΠααννττεελλάάρροοςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς,,  ΖΖέέρρββαα  ΓΓιιααννννοούύλλαα  κκααιι  

ΔΔηημμοουυλλάάςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ααπποοχχώώρρηησσαανν  δδιιααμμααρρττυυρρόόμμεεννοοιι  κκααιι  δδεενν  έέλλααββαανν  μμέέρροοςς  σσττηηνν  ψψηηφφοοφφοορρίίαα..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ττοο  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  εεππίί  ττωωνν  ππααρρεευυρριισσκκοομμέέννωωνν  οοχχττώώ  ((88))  μμεελλώώνν,,  σσεε  σσύύννοολλοο  οοχχττώώ  ((88))  ψψηηφφιισσάάννττωωνν,,    

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  
υυππέέρρ  εεππττάά  ((77)),,  κκααττάά  έέννααςς  ((11))  

    
ΑΑ))  ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  ααννααννέέωωσσηη  ωωςς  μμεερριικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ((ππεεννττάάωωρρηηςς))  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  εεννννέέαα  ((99))  

εερργγααζζόόμμεεννωωνν::  

11))  ΒΒαασσιιλλοογγιιααννννάάκκηη  ΕΕλλέέννηη  

22))  ΔΔιιααμμααννττοοπποούύλλοουυ  ΕΕλλεεάάνναα  

33))  ΕΕιικκοοσσππεεννττίίδδοουυ  ΣΣττέέλλλλαα  

44))  ΚΚααρρυυππίίδδηηςς  ΑΑννττώώννιιοοςς  

55))  ΚΚωωσσττααρρέέλλλλοουυ  ΣΣττέέφφααννιι  ––  ΦΦααννήή  

66))  ΛΛάάμμππρροουυ  ΑΑρργγυυρρώώ  

77))  ΜΜάάρργγααρρηη  ΜΜααρρίίαα  

88))  ΣΣττααυυρρίίδδηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς  

99))  ΤΤσσέέγγκκααςς  ΧΧρρήήσσττοοςς,,  

κκααττάά  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ..  

  

ΒΒ))  ΔΔεενν  εεγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  ααννααννέέωωσσηη  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  ττωωνν  δδύύοο  ((22))  εερργγααζζοομμέέννωωνν  μμεε  εειιδδιικκόόττηητταα  ΔΔΕΕ  φφυυλλάάκκωωνν,,  γγιιααττίί  δδεενν  μμπποορρεείί  

νναα  ααιιττιιοολλοογγηηθθεείί  ααππόό  ττιιςς  υυφφιισσττάάμμεεννεεςς  ααννάάγγκκεεςς    λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ΚΚΔΔΑΑΠΠ..  

  

ΓΓ))  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττοούύμμεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..,,  ννόόμμιιμμοο  εεκκππρρόόσσωωπποο  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  νναα  υυπποοββάάλλεειι  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  σσττοο  

οοιικκεείίοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ααππααρρααίίττηηττηη  έέγγκκρριισσηη..  

  

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  έέλλααββεε  ααύύξξοονντταα  ααρριιθθμμόό  2299..  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των παρατάξεων και στους παριστάμενους Δημοτικούς 

Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι:  διαφωνούμε με την Απ. της ΚΕΔΧ  και 

προτείνουμε την ανανέωση όλων των υπαρχουσών συμβάσεων των ένδεκα (11) εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ στο 

πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2020-2021. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά)  κ. Α. Θεοφίλης , δήλωσε ότι: στηρίζουμε τον αγώνα τον εργαζομένων 

και προτείνουμε την ανανέωση των ένδεκα (11) εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ.   

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) κ. Θ. Σπηλιόπουλος, δήλωσε ότι: στηρίζουμε το αίτημα των 

εργαζομένων και συμφωνούμε με την πρόταση του Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκου. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ.κ. Ε. Τοκατλίδη & Ι. Θεοτοκάς, δήλωσαν ότι 

υιοθετούν την πρόταση για: «ανανέωση όλων των υπαρχουσών συμβάσεων των ένδεκα (11) εργαζομένων στο 
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πρόγραμμα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

Περιόδου 2020-2021.».  

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση) κ. Κ. Ασπρογέρακας,  δήλωσε: να αποσυρθεί η 

Απόφαση της ΚΕΔΧ και να γίνει δεκτή η πρόταση του Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκου. 

 

Σε αυτό το σημείο το λόγο ζήτησαν και πήραν: ο εκπρόσωπος  των εργαζομένων και ο πρόεδρος του συλλόγου 

εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος. 

Εν συνεχεία ακολούθησε συζήτηση με παρατηρήσεις και τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και των μελών του Σώματος, οι 

οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

Στη συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε σε  ψηφοφορία: 

την  αριθμ.  29/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Χαϊδαρίου» , η οποία έλαβε 15 θετικές ψήφους και 18 αρνητικές ψήφους. 

και  

την  πρόταση του Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου» κ. Μ. Σελέκου: «ανανέωση 

όλων των υπαρχουσών συμβάσεων των ένδεκα (11) εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο της δράσης 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2020-2021.», η οποία έλαβε 18 

θετικές ψήφους και 15 αρνητικές ψήφους.  

 

 

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο,  με ψήφους δεκαοκτώ  ( 18) ΥΠΕΡ- δεκαπέντε  (15) ΚΑΤΑ,.   

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Την μη  έγκριση της αριθμ. 29/2020 Απόφασης της ΚΕΔΧ, η οποία αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας και 

την ανανέωση όλων των υπαρχουσών συμβάσεων των ένδεκα (11) εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο της 

δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2020-2021. 

 

 

 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-09-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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