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Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  38 
 

Θέμα: Αποδοχή Απόφασης  Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών 
πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» »  και κωδ. ΟΠΣ 5072577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 
2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας (06), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΣΔΑ_31 (Α/Α ΟΠΣ: 4332)) 
 

Σήμερα την 8η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 
11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  4224/04-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  

του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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»] 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. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά  (7) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης - (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος -  Άλκηστη Βίτσα ( τακτικά μέλη) 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

ΑΔΑ: ΨΠΘΤΩΗ3-Ο96



 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 1
ο
    

θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 25.02.2021 εισήγησης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, προτείνοντας την έγκρισή της  όπως παρακάτω: 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε πρόσφατα η πρόταση που είχε υποβάλλει ο Δήμος Χαϊδαρίου με την -υπ’ αριθμ. 

138/ 24-09-2020- Απόφαση Δ.Σ. με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού του Δήμου 

Χαϊδαρίου» και κωδικό ΟΠΣ 5072577. H Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό του Αμφιθεάτρου της Στέγης 

Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου που πληρoί τα κριτήρια φιλοξενίας της Κινηματογραφικής Λέσχης, και λοιπών 

θεατρικών και μουσικοχορευτικών παραστάσεων, το οποίο με τις κατάλληλες παρεμβάσεις θα αποτελέσει τον 

πυρήνα για την αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας του Δήμου Χαϊδαρίου. Οι δράσεις που 

συγχρηματοδοτούνται είναι οι εξής: 

 

α) Προμήθεια - εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού φωτισμού για τη διεξαγωγή θεατρικών, 

μουσικοχορευτικών κτλ παραστάσεων (προβολείς, κονσόλες χειρισμού των φώτων, καλώδια, βύσματα 

κ.λ.π. καi εργασίες εγκατάστασης),  

β) Προμήθεια- εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού ηχητικού συστήματος (ηχεία, βάσεις ηχείων, ψηφιακή 

κονσόλα ήχου, μίκτης ήχου, ακουστικά και μικρόφωνα ασύρματα, καλώδια βύσματα καi εργασίες που 

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους).  

γ) Προμήθεια- εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού συστήματος προβολής ταινιών (βιντεο-προβολέας, φακός 

zoom, βάση, οθόνη προβολής, συνδέσεις, καλώδια βύσματα κ.λ.π. και εργασίες που απαιτούνται για την 

εγκατάστασή τους).  

δ) Προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού κερκίδας - καθισμάτων θεάτρου - κινηματογράφου, μετά των 

εργασιών χωροθέτησης και εγκατάστασης αυτών.  

ε) Προμήθεια ειδικής κατασκευής - εγκατάσταση του εξοπλισμού φωτισμού επί της θεατρικής σκηνής. 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, επιθυμεί ο εκσυγχρονισμένος Πολυχώρος Πολιτισμού, να αποτελέσει υπερτοπικό πόλο 

έλξης επισκεπτών. 

 

Με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 την υπ’ αριθμ. 138/ 24-09-2020- Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΨΠΡΩΗ3-ΤΓΧ) με θέμα: «Έγκριση υποβολής 

πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_31 (Α/Α 

ΟΠΣ: 4332), Άξονας Προτεραιότητας 06: «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», με 

τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» - Ορισμός 

Υπεύθυνου Πράξης». 

 

 το με ID 113357 - 30-09-2020- ώρα: 11:35 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των συνημμένων σε αυτό 

εγγράφων της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού του Δήμου 

Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ 5072577), 

 την υπ’ αριθμ. 229/ 07-12-2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔA: Ρ69ΛΩΗ3-0ΟΦ) με θέμα: «Συμπλήρωση A.O.E. 

138/24-09- 2020 όσον αφορά την υποβληθείσα πρόταση με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση 

Υποδομών Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5072577) στα πλαίσια της ΟΧΕ –ΒΑΑ 

(πρόσκληση ΑΣΔΑ_31, Α/Α ΟΠΣ: 4332, Άξονας Προτεραιότητας 06: «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

στο Αστικό Περιβάλλον)». 

 

 την -με αρ. πρωτ. 482/02-02-2021 Απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Δ.Α. (ΑΔΑ: ΩΘΕΕΟΡΕΓ-ΕΕΟ) με 

θέμα: Ένταξη της Πράξης: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5072577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ως εξής: Α) εγκρίνεται η 

ένταξη της πράξης στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 

ΑΔΑ: ΨΠΘΤΩΗ3-Ο96



 

(06), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΣΔΑ_31 (Α/Α ΟΠΣ: 4332)) συνολικού προϋπολογισμού: 110.723,87 €, 

με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 100.000,00 € (πρόταση εγγραφής Π.Δ.Ε. έτους 2021, 100.000,00 €, ΚΩΔ. 

Πράξης ΣΑ: 2021ΕΠ08510013 KΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0851) και χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου 

Χαϊδαρίου κατά 10.723,87 €. B ) η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης, συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

προτείνουμε: 

την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού 

του Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ 5072577), στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014- 2020» (Άξονας 

Προτεραιότητας (06), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΣΔΑ_31 (Α/Α ΟΠΣ: 4332)) συνολικού προϋπολογισμού: 

110.723,87 €, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 100.000,00 € (εγγραφή Π.Δ.Ε. έτους 2021 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 

2021ΕΠ08510013 KΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0851) και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Χαϊδαρίου (συμμετοχή 

δικαιούχου) κατά: 10.723,87 €.  

Ως εκ τούτου καλείται το Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την από 25.02.2021 εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε  και ισχύει με  άρθρο 40 του  Ν. 4735/2020. 

 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων. 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη 

Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης & Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Α. Θεοφίλης ψήφισε λευκό.  
 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (1) λευκό] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα 
 

Την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών 

Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ 5072577), στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014- 

2020» (Άξονας Προτεραιότητας (06), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΣΔΑ_31 (Α/Α ΟΠΣ: 4332)) συνολικού 

προϋπολογισμού: 110.723,87 €, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 100.000,00 € (εγγραφή Π.Δ.Ε. έτους 2021 

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2021ΕΠ08510013 KΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0851) και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου 

Χαϊδαρίου (συμμετοχή δικαιούχου) κατά: 10.723,87 €, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος 

της παρούσας. 

 

                                                                                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  08-03-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΠΘΤΩΗ3-Ο96
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