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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/202 1  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 3 

 
 ΘΕΜΑ:   Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2021. 

Σήμερα την  29η  του μήνα  Ιανουαρίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή 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.: 1235/25-01-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  25-01-2021, 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 δύο (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

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  

Απούσα  
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. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  
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Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) 

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1602/28.01.2021 αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική 

Ενωτική Κίνηση) 2) Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1661/29.01.2021 αιτήματος της δημοτικής παράταξης 

(Πολίτες σε Δράση).  3) Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν  του υπ΄αριθμ. 1662/29.01.2021 αιτήματος της 

δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 4) Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής 

παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση)  Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 &  2
ου

  ΕΗΔ  

θέματος και τη συζήτησή τους στο τέλος της ημερησίας διάταξης. Την ένταξη-κατά πλειοψηφία- του 3
ου

 &  4
ου

  ΕΗΔ  

θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 και 2

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. (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 3
ο
 

& 4
ο
  ΕΗΔ σε 1

ο
 & 2

ο
  θέμα της Η.Δ. Το 1

ο
 σε 3

ο
, το 2

ο
  σε 4

ο
, το 3

ο
  σε 5

ο
, το 4

ο
 σε 6

ο
 , το 5

ο
 σε 7

ο
, το 6

ο
 σε 8

ο
, το 7

ο
 σε 9

ο
, 

το 8
ο
 σε 10

ο
, το 9

ο
 σε 11

ο
, το 10

ο
 σε 12

ο
, το 1

ο
 ΕΗΔ σε 13

ο
  και το 2

ο
 ΕΗΔ σε 14

ο
. 

--Μετά από πρόταση του Προέδρου το 6
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρεται. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

2
ου

 (πλέον) θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ηλιάδης και Δ. Τσατσαμπάς, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη συζήτηση του 1
ου

 (πλέον) θέματος και προσήλθαν-συμμετείχαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος της Η.Δ. 

Ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Κέντρης, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 1
ου

 (πλέον) 

θέματος και προσήλθε-συμμετείχε  κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3
ου

 (πλέον) θέματος της Η.Δ. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς,  αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη  μετά  τη ψήφιση του 2
ου

 (πλέον) θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Β. Παντελάρος, Ν. Καραγιάννης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Θερμού και  Ε. 

Τοκατλίδη, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, μετά τη ψήφιση του  5
ου

 (πλέον) θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Π. Μοσχονάς και Μ. Χουδελούδης,  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του  9
ου

 (πλέον) θέματος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  3
ο
 (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος,  εισήγηση  της   Τεχνικής  Υπηρεσίας,  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Έχοντας υπόψη: 

-την ανάγκη του Δήμου να προβεί σε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2021, το οποίο ψηφίστηκε με την 

αριθμ. 187/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑ5ΡΩΗ3-ΧΤ9).  

- τα άρθρα 208  παρ. 4 του Ν 3463/2006 και 8 παρ. 1  του Ν. 4623/2019 

 

παρακαλούμε για την έγκριση της  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2021, όπως αποτυπώνεται  στον 

κατωτέρω πίνακα:  

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

15.7131.0008 

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 

για το δημοτικό κολυμβητήριο 0,00 24.428,00 24.428,00 

15.7135.0015 

Προμήθεια στύλων Δημοτικής 

Συγκοινωνίας 0,00 16.000,00 16.000,00 

20.7131.0015 

Προμήθεια μουσαμάδων φορτηγών 

αυτοκινήτων 1.000,00 -1.000,00 0,00 

20.7131.0035 

Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου 

πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος 

(Πρόγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ιδιους πορους) 26.000,00 -2.280,00 23.720,00 

20.7132.0014 

Προμήθεια απορ/φόρων & λοιπών 

οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς 

απορ/των & ανακυκ/μων 103.000,00 -2.520,00 100.480,00 

ΑΔΑ: 6Δ5ΑΩΗ3-Σ9Ι
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υλικών(Συγχρημ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-

62.7132.0001) 

20.7133 Έπιπλα σκεύη 500,00 500,00 1.000,00 

20.7135.0022 

Προμήθεια και τοποθέτηση  φωτιστικών 

LED και συνοδευτικού εξοπλισμού του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού 0,00 1,00 1,00 

25.7336.0027 

Επισκευές συνδέσεων δικτύου 

αποχέτευσης 2.270,85 -2.270,85 0,00 

30.7135.0021 

Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων 

και αστικού εξοπλισμού παιδικών 

χαρών(€ 880.000,00, Περιφέρεια 

Αττικής) 859.600,76 -79.979,28 779.621,48 

30.7135.0024 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 

για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 

Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - IΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ) 0,00 13.451,20 13.451,20 

30.7311.0036 

Προσθήκη χώρων υγιεινής στο 7ο 

Γυμνάσιο 4.800,00 20.000,00 24.800,00 

30.7312.0010 

Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό 

δίκτυο (εξ΄ υπολοίπου σύμβασης 2019) 0,00 3.233,14 3.233,14 

30.7323.0007 

Βιοκλιματική και ενεργειακή 

αναβάθμιση των περιοχών Αστυθέα και 

Ελαιώνα του Δήμου 

Χαϊδαρίου(Περιφέρεια  Αττικής) 0,00 1.000,00 1.000,00 

30.7331.0032 

Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που 

επλήγησαν από τον σεισμό της 

19/7/2019 10.680,00 -10.680,00 0,00 

30.7333.0001 

Διορθωτικές παρεμβάσεις στην 

περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία 2.000,00 -2.000,00 0,00 

30.7333.0021 Επισκευές φθορών στο οδικό δίκτυο 34.609,80 16.490,20 51.100,00 

30.7336.0001 Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών 2.000,00 -2.000,00 0,00 

30.7413.0066 

Εκπόνηση μελέτης  για την οριοθέτηση 

ρεμάτων 2.000,00 -2.000,00 0,00 

30.7413.0068 

Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  

(Σ.Φ.Η.Ο.) (Πράσινο Ταμείο) 0,00 49.600,00 49.600,00 

35.7135.0004 Προμήθεια δεξαμενών 1.500,00 -500,00 1.000,00 

60.7133.0003 

Προμήθεια επίπλων σκευών-συγχρημ/νη 

πράξη ''Επέκταση αναβάθμιση 

υποδομών στις οποίες  παρέχονται  

κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου 

Χαϊδαρίου'' 0,00 1.609,89 1.609,89 

60.7133.0004 

Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης 

Παιδικών & Βρεφονηπιακών σταθμών -

συγχρημ/νη πράξη ''Επέκταση 

αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  

παρέχονται  κοινωνικές υπηρεσίες του 0,00 6.328,86 6.328,86 

ΑΔΑ: 6Δ5ΑΩΗ3-Σ9Ι
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δήμου Χαϊδαρίου'' 

60.7134.0004 

Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων -συγχρημ/νη πράξη 

''Επέκταση αναβάθμιση υποδομών στις 

οποίες  παρέχονται  κοινωνικές 

υπηρεσίες του δήμου Χαϊδαρίου'' 0,00 13.829,10 13.829,10 

60.7135.0002 

Προμήθεια Θεραπευτικόύ εξοπλισμού 

Κέντρων φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΦΗ) 

-συγχρημ/νη πράξη ''Επέκταση 

αναβάθμιση υποδομών για  κοινωνικές 

υπηρεσίες  δήμου Χαϊδαρίου'' 0,00 6.076,00 6.076,00 

60.7135.0003 

Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού -

συγχρημ/νη πράξη ''Επέκταση 

αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  

παρέχονται  κοινωνικές υπηρεσίες του 

δήμου Χαϊδαρίου'' 0,00 1.178,00 1.178,00 

60.7135.0004 

Προμήθεια Τεντών σκίασης Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών σταθμών-συγχρημ/νη 

πράξη ''Επέκταση αναβάθμιση 

υποδομών για  κοινωνικές υπηρεσίες  

δήμου Χαϊδαρίου'' 0,00 6.884,48 6.884,48 

60.7135.0006 

Προμήθεια παιχνιδιών Εσωτερικού-

Εξωτερικού χώρου :συγχρημ/νη πράξη 

''Επέκταση αναβάθμιση υποδομών στις 

οποίες  παρέχονται  κοινωνικές 

υπηρεσίες του δήμου Χαϊδαρίου'' 0,00 14.680,96 14.680,96 

61.7321.0001 

Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται 

στον ιστορικό τόπο του πύργου 

''Παλατάκι"για την επανάχρησή τους 

ΟΠΣ  5074838 (χρηματοδότηση ΠΔΕ) 0,00 2.976.000,00 2.976.000,00 

61.7326.0001 

Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση 

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 

Χαϊδαρίου'' (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 600.000,00 600.000,00 

62.7131.0001 

Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου 

πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος 

(Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 135.000,00 -2.280,00 132.720,00 

62.7131.0002 

Προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων , μηχανημάτων έργου , 

συνοδευτικού εξοπλισμού (πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 223.000,00 223.000,00 

64.7132.0001 

Προμήθεια τριών αστικών λεωφορείων 

για τη λειτουργία Δημοτικής 

συγκοινωνίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 330.600,00 -636,00 329.964,00 

64.7322.0001 

Διαμόρφωση & ανακατασκευή 

κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Χαϊδαρίου 

(Χρηματοδότηση από Ταμείο 

Αλληλεγγύης) 0,00 350.000,00 350.000,00 
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64.7331.0001 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων και αύλειων χώρων Δ.Χαϊδαρίου 

(Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 117.834,87 -112.087,94 5.746,93 

70.7134.0002 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά συγκροτήματα 1.000,00 -500,00 500,00 

 

 

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις  

διατάξεις των άρθρων  208  παρ. 4 του Ν 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, συζήτησε το θέμα. Οι 

παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης  «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μ. Σελέκος  δήλωσε ότι 

καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης ο Επικεφαλής της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά» κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι καταψηφίζουν 

το θέμα. Η δημοτική  σύμβουλος  της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ. Ε. Τοκατλίδη, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. 

 

Επί παρευρισκομένων 32  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο  32  ψηφισάντων (20) ψήφισαν  υπέρ και (12) ψήφισαν 

κατά, συνεπώς  το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει την  τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

όπως αναλυτικά αποτυπώνεται (πίνακας) στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-02-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 6Δ5ΑΩΗ3-Σ9Ι
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