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              ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ              

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 : 9 

 
 ΘΕΜΑ:   Έγκριση Συγκοινωνιακών Μελετών και Μελετών Βιωσιμότητας για την Δημιουργία δύο νέων Γραμμών 

Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη διασύνδεση περιοχών του Δήμου Χαϊδαρίου  με το Σταθμό ΜΕΤΡΟ 

Αγίας Μαρίνας (σχετ.: 1/2021 Ε.Π.Ζ). 

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  

ΑΔΑ: ΩΙΞ1ΩΗ3-ΗΚΥ
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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  9.
ο
 (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος, την αριθμ. 1/2021  (ΑΔΑ: ΩΧΨΦΩΗ3-Σ7Κ) Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

    

  ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  11ηηςς//22002211  τταακκττιικκήήςς  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  

  

            ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς::    11  

  ΘΘέέμμαα::  ΈΈγγκκρριισσηη  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννιιαακκώώνν  ΜΜεελλεεττώώνν  κκααιι  ΜΜεελλεεττώώνν  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  δδύύοο  ννέέωωνν  

ΓΓρρααμμμμώώνν  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  γγιιαα  ττηη  δδιιαασσύύννδδεεσσηη  ππεερριιοοχχώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    μμεε  ττοο  ΣΣττααθθμμόό  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΑΑγγίίααςς  ΜΜααρρίίννααςς..  

  

ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2277ηη      ττοουυ  μμήήνναα      ΙΙααννοουυααρρίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002211    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΤΤεεττάάρρττηη,,    μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  σσττιιςς  
1100::0000  κκααιι    ώώρραα  λλήήξξηηςς  σσττιιςς  1122::0000,,    σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή--  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  

ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  υυππ΄́  ππρρωωττ::    11114455//2222--0011--22002211  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεσσττάάλληη  

μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο  σστταα  μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς::  αα))    ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  

8877//ΑΑ΄́//0077--0066--22001100))  ––  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  

ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  

««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»,,  ββ))  ττηηνν  ΚΚΥΥΑΑ--ΔΔ11ααΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..--6644445500--1111..1100..22002200--ΦΦΕΕΚΚ--44448844--1111..1100..22002200--ττεεύύχχοοςς--ΒΒ’’--11,,  ::  ΚΚααννόόννεεςς  ττήήρρηησσηηςς  

ααπποοσσττάάσσεεωωνν  κκααιι  άάλλλλαα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς,,  ππρροοςς  ππεερριιοορριισσμμόό  ττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  

CCOOVVIIDD--1199,,  ττοο  άάρρθθρροο  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..5555882211((ΦΦΕΕΚΚ  BB''  44001199//2200..0099..22002200,,  ττιιςς  υυππ''  ααρριιθθμμ..  

ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυςς  116633//3333228822//2299..0055..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  

σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν    κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1122  ττηηςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  

ααρριιθθ..ΔΔ11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3300661122//1166--55--22002200  ((ΒΒ’’  11886699))  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1144  ππααρρ..  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..3322000099//2233--55--22002200  ((ΒΒ’’  11998888)),,  

4400//2200993300//3311..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  

CCOOVVIIDD--1199,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  κκααιι  ττηηνν  1188331188//1133..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΣΣύύγγκκλληησσηη  

σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν,,  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιώώνν  κκααιι  ττωωνν  εεπποοππττεευυόόμμεεννωωνν  ννοομμιικκώώνν  ττοουυςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  κκααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

λλήήψψηηςς  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ααπποοφφυυγγήήςς  κκααιι  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199»»]]    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ..  

ΑΔΑ: ΩΙΞ1ΩΗ3-ΗΚΥ



 

3 

 

  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  τταα    22//33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς    ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηη--δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  τταα  οοκκττώώ    ((88))  μμέέλληη,,  ήήττοοιι::  

  

11..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  ΦΦώώττιιοοςς  --  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ        

22..  ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

33..  ΠΠεεττοούύσσηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

44..  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ    ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

55..  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

66..  ΒΒεελλέέννττζζααςς    ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

77..  ΠΠααππααδδάάκκοοςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς    --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

88..  ΒΒίίττσσαα  ΆΆλλκκηησσττηη--  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

  

ΔΔεενν  δδήήλλωωσσαανν  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη::      

ΟΟ  δδηημμοοττιικκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  κκ..  ΧΧοουυδδεελλοούύδδηηςς  ΜΜόόσσχχοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))    

ΟΟ    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  ήήττοοιι::  σσεε  σσύύννοολλοο  ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  ((88))  μμέέλληη,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  --δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  

  

ΜΜεεττααββοολλέέςς::    

--ΠΠρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν    ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  ((δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς))  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς,,  οο    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη  

((μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ))    γγιιαα  ττηηνν  εεκκττόόςς    ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττωωνν  εεξξήήςς  θθεεμμάάττωωνν  ωωςς  κκααττεεππεείίγγοονντταα::  11))  

ΈΈγγκκρριισσηη  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννιιαακκώώνν  ΜΜεελλεεττώώνν  κκααιι  ΜΜεελλεεττώώνν  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  δδύύοο  ννέέωωνν  ΓΓρρααμμμμώώνν  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  

ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  γγιιαα  ττηη  δδιιαασσύύννδδεεσσηη  ππεερριιοοχχώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    μμεε  ττοο  ΣΣττααθθμμόό  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΑΑγγίίααςς  ΜΜααρρίίννααςς..  22))  ΛΛήήψψηη  

ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  σσττηηνν  οοδδόό  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  μμεε  

ττίίττλλοο::  ««ΑΑσσττιικκήή  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ––  ΑΑννάάππλλαασσηη  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  εεμμπποορριικκόόττηηττααςς  

κκααιι  εεππιισσκκεεψψιιμμόόττηηττααςς»»..  

--ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  --  οομμόόφφωωνναα  ––  εεγγκκρρίίννεειι  ((  γγιιαα  ττηηνν  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ))  
ττηηνν  έέννττααξξηη  ττοουυ  11

οουυ
  κκααιι  22

οουυ
    ΕΕΗΗΔΔ  θθέέμμααττοοςς  κκααιι    ττηη  σσυυζζήήττηησσήή  ττοουυςς  ωωςς  11

οο
  κκααιι  22

οο
  θθέέμμαα    ΗΗ..ΔΔ..  κκααιι    ττοο  11

οο
  κκααιι  22

οο
  θθέέμμαα  ττηηςς  ΗΗ..ΔΔ..  ωωςς  

33
οο
  κκααιι  44

οο
  θθέέμμαα..  ((ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρροο  7755    όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188))..  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  κκ..  ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς,,  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη,,  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  

ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ,,  γγιιαα  ττοο    11
οο
  ((ππλλέέοονν))  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς,,  κκααττόόππιινν  ττηηςς  ααππόό  2233..0011..22002211,,  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  

ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ππρροοττεείίννοοννττααςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσήή  ττηηςς,,  όόππωωςς  ππααρραακκάάττωω::  

  

ΕΕνν  όόψψεειι  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  δδύύοο  ννέέωωνν  ΓΓρρααμμμμώώνν  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ττωωνν  

ΓΓρρααμμμμώώνν  

--    ΣΣύύννδδεεσσηηςς  ττωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  ΔΔάάσσοουυςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  μμεε  ττοο  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΑΑγγίίααςς  ΜΜααρρίίννααςς,,    

--    ΣΣύύννδδεεσσηηςς  ττωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  ΔΔααφφννιιοούύ  κκααιι  ΑΑφφααίίααςς  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά  μμεε  ττοο  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΑΑγγίίααςς  ΜΜααρρίίννααςς,,    

σσυυννττάάχχθθηηκκαανν  τταα  σσυυννηημμμμέένναα  ττεεύύχχηη::  

ΑΑ))  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννιιαακκήή  ΜΜεελλέέττηη  

ΒΒ))  ΜΜεελλέέττηη  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς,,  

γγιιαα  κκάάθθεε  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσεεςς  ΓΓρρααμμμμέέςς..    

ΌΌππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσυυννααφφεείίςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΣΣ..ΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΓΓρρααμμμμώώνν  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  

ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς,,  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίαα  ηη  υυπποοββοολλήή::    

  ΈΈγγγγρρααφφηηςς  ααίίττηησσηηςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ππρροοςς  ττοονν  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  

  ΕΕγγκκρριιττιικκήήςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρθθεειισσώώνν  μμεελλεεττώώνν  

  ΔΔιιααββίίββαασσηη  ττωωνν  μμεελλεεττώώνν  ααυυττώώνν  σσττοονν  ΟΟΑΑΣΣΑΑ..  

  ΑΑππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ααυυττήή,,  αακκοολλοουυθθεείί  ηη  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  μμεελλεεττώώνν  κκααιι  σσχχεεττιικκήή  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  ααππόό  ττοονν  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  ππρροοςς  ττηηνν  

ααρρμμόόδδιιαα  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  μμεε  ααίίττηημμαα  χχοορρήήγγηησσηηςς  άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  

ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  ((εενν  ππρροοκκεειιμμέέννωω  ττωωνν  ππρροοττεειιννόόμμεεννωωνν  ΓΓρρααμμμμώώνν))..  

ΑΔΑ: ΩΙΞ1ΩΗ3-ΗΚΥ



 

4 

 

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττόό,,  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  κκααιι  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  οοιι  ΜΜεελλέέττεεςς  ((ΑΑ))  κκααιι  

((ΒΒ))  ττωωνν  δδύύοο  ννέέωωνν  ΓΓρρααμμμμώώνν  κκααιι  ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηη  λλήήψψηη  σσχχεεττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς..  

  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς    έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττηηνν  ααππόό  2233..0011..22002211εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς    ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,    ττιιςς  μμεελλέέττεεςς::    ((ΑΑ))  

σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκήή  ΜΜεελλέέττηη  κκααιι  ((ΒΒ))  ΜΜεελλέέττηη  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  ((εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι))  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7733  ττοουυ  33885522//22001100,,    όόππωωςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  4400  ττοουυ    ΝΝ..  44773355//22002200..    

  

ΑΑκκοολλοούύθθηησσεε    ψψηηφφοοφφοορρίίαα  εεππίί  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς,,  κκααττόόππιινν  ττωωνν  λληηφφθθέέννττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν      ––  ααππααννττήήσσεεωωνν::  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  κκ..    ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς    κκααιι  οοιι  δδηημμοοττιικκοοίί  σσύύμμββοουυλλοοιι  ((  τταακκττιικκάά  μμέέλληη))    κκ..κκ..  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  ΣΣάάββββαα,,  

ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠεεττοούύσσηηςς,,  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ,,  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  κκααιι  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΒΒεελλέέννττζζααςς,,    ψψήήφφιισσαανν  υυππέέρρ  ττοουυ  

θθέέμμααττοοςς..    

ΟΟιι    δδηημμοοττιικκοοίί    σσύύμμββοουυλλοοιι  ((τταακκττιικκάά  μμέέλληη))  κκ..κκ..ΛΛεεωωννίίδδααςς  ΠΠααππααδδάάκκοοςς  κκααιι    ΆΆλλκκηησσττηη  ΒΒίίττσσαα,,  ψψήήφφιισσαανν  λλεευυκκόό..  

ΣΣυυννεεππώώςς  [[  εεππίί  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  κκααιι  ψψηηφφιισσάάννττωωνν    88    μμεελλώώνν  ((66))  ψψήήφφιισσαανν  ΥΥππέέρρ  κκααιι  ((22))  ψψήήφφιισσαανν  λλεευυκκόό]]  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  

ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  

  
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

  

ΓΓννωωμμοοδδοοττεείί    θθεεττιικκάά  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  γγιιαα::    

--  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννιιαακκήήςς  ΜΜεελλέέττηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΜΜεελλέέττηηςς  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς    εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι  κκααιι  ααπποοττεελλοούύνν  

ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηη    δδηημμιιοουυρργγίίαα    δδύύοο  ((22))  ννέέωωνν  ΓΓρρααμμμμώώνν  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  γγρρααμμμμώώνν  γγιιαα::  --ΣΣύύννδδεεσσηη  ττωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  ΔΔάάσσοουυςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  μμεε  ττοο  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΑΑγγίίααςς  ΜΜααρρίίννααςς  κκααιι  

--ΣΣύύννδδεεσσηη  ττωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  ΔΔααφφννιιοούύ  κκααιι  ΑΑφφααίίααςς  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά  μμεε  ττοο  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΑΑγγίίααςς  ΜΜααρρίίννααςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  ααννααλλυυττιικκάά  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς..  

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

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την 1/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΨΦΩΗ3-Σ7Κ) Απόφαση 

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις ισχύουσες διατάξεις, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.  

Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης  και οι δημοτικοί σύμβουλοι  της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά», δήλωσαν  ότι:  

καταψηφίζουν το θέμα.   

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

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Επί παρευρισκομένων 24  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 24 ψηφισάντων (21) ψήφισαν  υπέρ και (3) ψήφισαν κατά,  

το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
 

-Εγκρίνει την Συγκοινωνιακή Μελέτη και την Μελέτη Βιωσιμότητας, όπως επισυνάπτονται και συνοδεύουν την παρούσα 

απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος της, για τη  δημιουργία  δύο (2) νέων Γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας και 

συγκεκριμένα τη δημιουργία γραμμών για: -Σύνδεση των περιοχών Δάσους Χαϊδαρίου με το ΜΕΤΡΟ Αγίας Μαρίνας και -

Σύνδεση των περιοχών Δαφνιού και Αφαίας Σκαραμαγκά με το ΜΕΤΡΟ Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με όσα αναλυτικά 

αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 
-Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο κο Ευάγγελο Ντηνιακό, για την υπογραφή συναφών εγγράφων, καθώς και για την τυχόν 

προσαρμογή των απαιτουμένων τευχών για την έγκριση των νέων αυτών Γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

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