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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.∆.Ε. 
της 13ης Ιανουαρίου 2021 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε, 
κατά τα προβλεπόμενα, στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 
(Α’ 64), Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, τις, σε εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ∆.Σ. 
της ΚΕ∆Ε, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κ.Ε.∆.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. ∆ημητρίου Παπαστεργίου, 
∆ημάρχου Τρικκαίων και υπό την προεδρία του. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Κυρίζογλου Λάζαρος - Α΄ Αντιπρόεδρος –
∆ήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης,Κάρναβος ∆ημήτρης – Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕ∆Ε –
∆ήμαρχος Καλλιθέας, Καφαντάρης ∆ημήτρης – Γενικός Γραμματέας ΚΕ∆Ε – 
∆ημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος, Αποστολόπουλος Ηλίας – ∆ήμαρχος 
Παπάγου-Χολαργού, Ιωακειμίδης Γεώργιος – ∆ήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, 
Καλογιάννης Απόστολος – ∆ήμαρχος Λαρισαίων, Λυμπέρης Ιωάννης – ∆ήμαρχος 
Ήλιδας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος – ∆ημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας, Τσιαντής 
∆ημήτρης – ∆ημοτικός Σύμβουλος Λίμνης Πλαστήρα. 

Απόντες: Μελετίου Νικόλαος – ∆ήμαρχος Ασπροπύργου, 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η 
παρακάτω απόφαση: 

........................................................................................................................................ 

 

Απόφαση 99η 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμφώνου συνεργασίας ΚΕ∆Ε – Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας 
και Παιδιού.  

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕ∆Ε, αφού άκουσε εισήγηση του Γενικού 
∆ιευθυντή της ΚΕ∆Ε κ. Γιάννη Καραγιάννη σχετικά με πρόταση για σύναψη 
συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της ΚΕ∆Ε και του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και 
Παιδιού, με στόχο τη συνεργασία για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων που θα 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών και κοινωνικών προκλήσεων της εποχής, 
με έμφαση στους πλέον ευάλωτους και έχοντες ανάγκη σε επίπεδο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, 



ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 
 
Εγκρίνει τη σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της ΚΕ∆Ε και του Κέντρου 
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, με στόχο τη συνεργασία για την ανάπτυξη και 
υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών και 
κοινωνικών προκλήσεων της εποχής, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους και έχοντες 
ανάγκη σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 
..………………………………………………………………………………………….……… 

 
 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο Πρόεδρος 

 

∆ημήτρης Παπαστεργίου 
∆ήμαρχος Τρικκαίων 

 
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΚΕ∆Ε 

 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 
 


