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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  9ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 140 

 
 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί Ίδρυσης και Λειτουργίας ΚΔΑΠ -ΜΕΑ με την ονομασία «Έρεισμα». 

Σήμερα την 21η  του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00,  συνήλθε 

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

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 19181/16-10-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  16-10-2020, 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 (32) 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 Απών 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:  
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του  εξής θέματος 

ως κατεπείγον  1. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 

74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 21
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Κ. Φωτεινάκης και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 4

ου
  

θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Σπηλιόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

ψήφιση του 5
ου

 θέματος.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς,  

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 16
ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης,  έθεσε υπόψη του 

Σώματος, την από 08-10-2020 εισήγηση της  Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης,  στην οποία αναφέρονται 

τα εξής: 

 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ –ΜΕΑ) είναι οι μονάδες που απασχολούν 

παιδιά με αναπηρία δυναμικότητας 20-25 ατόμων. Στις μονάδες αυτές εντάσσονται και έφηβοι με νοητική υστέρηση 

και κινητική αναπηρία. Οι μονάδες αυτές διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές 

υπηρεσίες των ΟΤΑ και των περιφερειών, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ΑΜΕΑ, καθώς και με τις υπηρεσίες 

υγείας της περιοχής τους. Σκοπός τους είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης 

και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. 

   Για τη λειτουργία του Κέντρου είναι απαραίτητη η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, για την έκδοση της οποίας, οι  

υπηρεσίες του δήμου θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 

 

Εισηγούμαστε την λήψη απόφασης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ ΜΕΑ με την ονομασία  «Έρεισμα» στο δημοτικό 

κτήριο, επί της Κωνσταντινουπόλεως 21,  προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αδειοδότησης του χώρου 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 1397/2001 τ.β΄  . Η κατασκευή του κτηρίου ήταν βασισμένη στον προαναφερθέν νόμο και 

ολοκληρώθηκε με την παραχώρηση του οικοπέδου από τον Δήμο και την οικονομική ενίσχυση από  τον Σύνδεσμο 

Βιομηχανιών Ελλάδος το 2005. 

 

     Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Χαϊδαρίου «Έρεισμα» θα υπάγεται  διοικητικά στην Διεύθυνση Κοινωνικής 

Μέριμνας και Αλληλεγγύης και θα  προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με νοητική αναπηρία, 

κινητική αναπηρία, αυτιστική διαταραχή και λοιπά σύνδρομα με εργαλεία την ψυχαγωγία και την δημιουργική 

απασχόληση των ωφελούμενων, συμβάλλοντας στην κοινωνική τους ένταξη.      Επιπλέον μέσα από τις δραστηριότητες 

του Κέντρου, προωθείται η ομαδικότητα, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και φυσικά 

διευκολύνει τους γονείς των ωφελούμενων να προωθηθούν στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα 

ζωής της οικογένειας. 

 

 

Σκοπός του θα είναι: 

 η ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων που φιλοξενεί με την ανάπτυξη 

προσωπικής και ομαδικής δραστηριότητας 

 η ατομική εκπαίδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης 

 η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

 η υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής 

 η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων 

 η υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το άτομο με αναπηρία, 

 η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών 

φροντίδας και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες 

 η ενημέρωση της οικογένειας και η παραπομπή της στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων 

αναγκών των παιδιών τους 
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 η διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής, 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄& Β’ βαθμού, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις 

εθελοντικές οργανώσεις 

 η διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης 

Δραστηριότητες: 

 Ειδική Φυσική Αγωγή (ψυχοκινητική αγωγή, παραδοσιακοί και ελεύθεροι χοροί, παιδαγωγικά παιχνίδια, 

βελτίωση της φυσικής κατάστασης) 

 Θεατρική Αγωγή (θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, θέατρο φόρουμ, εξοικείωση με θεατρική παράσταση, λάτιν 

χοροί) 

 Εικαστικά (ζωγραφική, χειροτεχνία, κόσμημα, κεραμική, καλλιτεχνικό παζάρι) 

 Φωτογραφία 

 Ανάγνωση διδακτικών ιστοριών 

 Υπολογιστές 

 Συμβουλευτικές συνεδρίες 

 Υποστηρικτικές συνεδρίες 

 Θεραπευτικές συνεδρίες 

 Ομάδες συζήτησης 

 Διασύνδεση 

 Ενσωμάτωση  

 Εκδηλώσεις 

 Περίπατοι 

 Εκδρομές 

 

Στελεχώνεται από φυσικοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

μουσικούς, χοροδιδάσκαλους, γυμναστές ειδικής φυσικής αγωγής, θεατρολόγο και βοηθητικό προσωπικό. 

 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις απαραίτητες ενέργειες 

αδειοδότησης του χώρου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1397/2001 τ.β΄ και  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών 

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

 

Επί συμμετεχόντων (25) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (25) ψηφισάντων, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  
 

Την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ με την ονομασία  «Έρεισμα» στο δημοτικό κτήριο, επί της 

Κωνσταντινουπόλεως 21,  το οποίο θα υπάγεται  διοικητικά στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 

και  στελεχώνεται από φυσικοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

μουσικούς, χοροδιδάσκαλους, γυμναστές ειδικής φυσικής αγωγής, θεατρολόγο, βοηθητικό προσωπικό και θα  

προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με νοητική αναπηρία, κινητική αναπηρία, αυτιστική διαταραχή 

και λοιπά σύνδρομα με εργαλεία την ψυχαγωγία και την δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων, συμβάλλοντας 

στην κοινωνική τους ένταξη. Επιπλέον μέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, προωθείται η ομαδικότητα, η 

συνεργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και φυσικά διευκολύνει τους γονείς των ωφελούμενων να 

προωθηθούν στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα ζωής της οικογένειας. 

 

Σκοπός του είναι: 

 η ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων που φιλοξενεί με την ανάπτυξη 

προσωπικής και ομαδικής δραστηριότητας 

 η ατομική εκπαίδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης 

 η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

 η υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής 
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 η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων 

 η υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το άτομο με αναπηρία, 

 η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών 

φροντίδας και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες 

 η ενημέρωση της οικογένειας και η παραπομπή της στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων 

αναγκών των παιδιών τους 

 η διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής, 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄& Β’ βαθμού, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις 

εθελοντικές οργανώσεις 

 η διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης 

Δραστηριότητες: 

 Ειδική Φυσική Αγωγή (ψυχοκινητική αγωγή, παραδοσιακοί και ελεύθεροι χοροί, παιδαγωγικά παιχνίδια, 

βελτίωση της φυσικής κατάστασης) 

 Θεατρική Αγωγή (θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, θέατρο φόρουμ, εξοικείωση με θεατρική παράσταση, λάτιν 

χοροί) 

 Εικαστικά (ζωγραφική, χειροτεχνία, κόσμημα, κεραμική, καλλιτεχνικό παζάρι) 

 Φωτογραφία 

 Ανάγνωση διδακτικών ιστοριών 

 Υπολογιστές 

 Συμβουλευτικές συνεδρίες 

 Υποστηρικτικές συνεδρίες 

 Θεραπευτικές συνεδρίες 

 Ομάδες συζήτησης 

 Διασύνδεση 

 Ενσωμάτωση  

 Εκδηλώσεις 

 Περίπατοι 

 Εκδρομές 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  23-10-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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