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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια                

Η θερµοκρασία από 23 έως 36
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιεροµάρτυρος Αθηνογένους και των συν

αυτώ, Μάρτυρος Φαύστου,
Των εν Πισιδία 15.000 αγίων Μαρτύρων

Υ
ποψήφιος στη
∆υτική Αττική
θα είναι ο Κυρ-

ιάκος Μητσοτάκης όπως
αποκάλυψε ο ίδιος
µιλώντας σε κοινοβου-
λευτικούς συντάκτες,
µετά την οµιλία του στη
Βουλή στο πλαίσιο της
συζήτησης του «Κλεισθ-
ένη» όπου περιλαµβάνε-
ται η ρύθµιση για την
κατάτµηση της Β’ Αθήνας
και του Υπόλοιπου Αττι-
κής.

«Θέλω να µετρηθώ
στη ∆υτική Αττική. Θέλω
να εφαρµόσω συγκεκριµένο µείγµα πολιτικής για τη
συγκεκριµένη περιοχή και να αρθρώσω εκεί διαφορετικό
πολιτικό λόγο» υπογράµµισε ο πρόεδρος της Ν∆.

«Το ότι µιλάτε σε α’ ενικό σηµαίνει ότι θα επιλέξετε τον
δυτικό τοµέα της Β’ Αθηνών ως µία από τις τρεις περιφ-
έρειες που έχετε δικαίωµα να πολιτευθείτε;» ρώτησαν οι
κοινοβουλευτικοί συντάκτες µε τον κ. Μητσοτάκη να
χαµογελά µε νόηµα.

Να αναφερθεί ότι
καθώς οι περισσότεροι
βουλευτές, αλλά και οι
περισσότεροι νέοι
υποψήφιοι προσανα-
τολίζονται είτε στα
βόρεια είτε στα νότια, ο
ίδιος ο κ.Μητσοτάκης
έσπευσε να δώσει το...
καλό παράδειγµα απο-
καλύπτοντας ότι σκέφ-
τεται ο ίδιος να είναι
υποψήφιος στο
"δύσκολο" δυτικό
τοµέα.

Σε µία κίνηση που
θα ειναι και συµβολική

της σηµασίας που θέλει να δώσει η Ν∆ σε περιοχές και
κοινωνικά στρώµατα µε χαµηλότερα εισοδήµατα, αλλά
και ως απάντηση στις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που τον
κατηγορεί ως "πορφυρογέννητο" - ο ίδιος ο κ.Μητσοτάκ-
ης εξάλλου έχει πολλάκις απαντήσει στο ΣΥΡΙΖΑ πως
έβγαινε πρώτος βουλευτής στη Β Αθήνας και ήταν
επίσης πρώτος σε περιοχές όπως το Αιγάλεω και το
Περιστέρι.νόηµα.

Υποψήφιος στη ∆υτική Αττική ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΗΗµερίδα, µε θέµα: “Συνεργασία για την
Εργασία”, που διοργάνωσε το Γραφείο Πληρο-
φόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης

του ∆ήµου την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 στο Πνευµατικό
Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου, στέφθηκε µε απόλυτη
επιτυχία. 

Στόχος της δράσης ήταν η διασύνδεση των αναγκών
των τοπικών εταιρειών µε τις δεξιότητες και τα προσόντα
των εργαζοµένων αλλά και των ανέργων της περιοχής.

Περισσότεροι από 300 πολίτες του Ασπροπύργου και
των όµορων ∆ήµων τίµησαν την ηµερίδα µε την παρου-
σία τους, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρό-
σωποι περισσότερων των 50 εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται στον ∆ήµο Ασπροπύργου και το Θριάσιο
Πεδίο καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αλλά και του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού, (Ο.Α.Ε.∆.).   

Την εκδήλωση καλωσόρισε ο ∆ήµαρχος Ασπροπύρ-
γου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος
Μελετίου, ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
Υπεύθυνος του Γραφείου Απασχόλησης, κ. Αντώνιος

Καραµπούλας, καθώς και η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κ.
Σοφία Μαυρίδη.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τη Συντονίστρια –
Υπεύθυνη του ∆ικτύου Απασχόλησης,  κ. Κυριακή Ιωαν-
νίδου, οι υπηρεσίες που παρέχει το «Γραφείο Πληροφ-
όρησης και Προώθησης της Απασχόλησης», οι δράσεις
που διοργανώνει, καθώς και το έργο που έχει προσφέρ-
ει µέχρι σήµερα, τα σχέδια και οι στόχοι για το προσεχές
µέλλον.

Συνεχίζεται στη σελ. 8

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  σσττοο
ππλλεευυρρόό  ττωωνν  ααννέέρργγωωνν

Με µεγάλη συµµετοχή η διεξαγωγή 
της ηµερίδας: «Συνεργασία για την Εργασία»
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ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
Τι έδειξε ο έλεγχος της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ

Χ
ωρί ς συστάσει ς και  υποδεί ξει ς γι α δι ορθωτι κά µέτρα,
πέρασε τον έλεγχο γι α την πρόοδο του Επι χει ρησι ακού
Προγράµµατος Επι σι τι στι κής και  Βασι κής Υλι κής

Συνδροµής ΤΕΒΑ, ο ∆ήµος Φυλής, ως επι κεφαλής εταί ρος της
Σύµπραξης ∆υτι κής Αττι κής.

Η γενι κή πρόοδος του έργου κρί θηκε ι κανοποι ητι κή από τα
µέλη της ∆ι αχει ρι στι κής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, που
δι ενήργησαν επι τόπι ο έλεγχο στι ς κεντρι κές αποθήκες και  τα
αρχεί α της Κοι νωνι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου Φυλής στι ς 26
Ιουνί ου 2018. Όπως δι απι στώθηκε και  αναφέρεται  στην Έκθε-
ση Επι τόπι ας Επαλήθευσης που εξέδωσε η ∆ι αχει ρι στι κή
Αρχή, δεν προκύπτουν αποκλί σει ς στην πορεί α εκτέλεσης των
συµβάσεων,  το πρόγραµµα υλοποι εί ται  εντός του χρονοδι α-
γράµµατος και  τηρούνται  όλα τα απαραί τητα στοι χεί α. 

Ακολουθεί  η σχετι κή ανακοί νωση της Κοι νωνι κής Υπηρεσί ας
δήµου Φυλής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ: 211 411 5224
FAX: 211 411 5228
EMAIL: dkoinyp@gmail.com

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 11/7/2018

Η συνέχει α στη σελ. 6

17/7/2018 – 28/7/201817/7/2018 – 28/7/2018
Αναψυκτήριο- Παραλία Ελευσίνας

Με αθρόα προσέλευση καλλιτεχνών, φιλότεχνων και
συµπολιτών µας πραγµατοποιήθηκαν µε ενθου-
σιασµό, συντονισµένη οργάνωση, αποτελεσµα-

τικότητα και ως εκ τούτου, επιτυχία, τα εγκαίνια της 10ης Οµα-
δικής επετειακής Εικαστικής Έκθεσης Ελευσίνας, µε θέµα την
«Ουτοπική πόλη», το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018, στον αισθητι-
κά και εναλλακτικά  διαµορφωµένο χώρο του παλαιού Ανα-
ψυκτηρίου, στην Παραλία της Ελευσίνας, σε επιµέλεια της
κας Αναστασίας  ∆άλµα.

Η φιλαρµονική του ∆ήµου µας, υπό τη διεύθυνση του Αρχι-
µουσικού υποδεχόταν τους προσκεκληµένους µε µελωδίες
ελληνικής  µουσικής από τους συνθέτες Χατζηδάκη –Θεο-
δωράκη. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε δρώµενο πλεύσης ενός
ιστιοφόρου και µικρών εκπαιδευτικών σκαφών στο θαλάσσιο
κόλπο της Ελευσίνας, από το Ναυταθλητικό όµιλο Ελευσίνας
(Ν.Ο.ΕΛ), σε συνεργασία µε το Σύλλογο Εθελοντών,
Θριασίου Πεδίου. 

Τα σκάφη έφεραν στα πανιά τους, το σήµα  της Ελευσίνα
2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και διέσχισαν
από τη µία άκρη στην άλλη, το παραλιακό µέτωπο, µε απώτε-
ρο σκοπό να µεταφέρουν µε αυτόν τον τρόπο, την ιδέα και το 

όραµα µεταµόρφωσης της  πόλης µας,  ενόψει  του 2021.
Ακολούθησαν χαιρετισµοί από το ∆ήµαρχο, τον Πρόεδρο

του Νοµικού Προσώπου, τον Αντιπροέδρο του Ναυταθλητι-
κού Οµίλου, τη ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας. Στη συνέχεια,  η επιµελήτρια της έκθεσης, κα Ανα-
στασία ∆άλµα, αναφέρθηκε εκτενώς στο ιστορικό του θεσµού,
στους συµµετέχοντες καλλιτέχνες, και στον τρόπο που
οργανώθηκε η συγκεκριµένη έκθεση και συγκεκριµένα στην
αλληλεπίδραση του τοπικού καλλιτεχνικού δυναµικού µε
άλλους νέους και καταξιωµένους καλλιτέχνες, µε στόχο έναν
εικαστικό διάλογο. Τα 80 ετερόκλητα εικαστικά έργα τοποθε-
τήθηκαν, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις της, στο
χώρο µε εξαιρετικό τρόπο, έτσι ώστε ο διάλογος µεταξύ τους,
να είναι παραγωγικός και το ένα έργο να αναδεικνύει το άλλο.

Η επίσηµη έναρξη της έκθεσης έγινε από το ∆ήµαρχο, την
επιµελήτρια, τους καλλιτέχνες και το κοινό που περιηγήθηκαν
στο χώρο, διαπιστώνοντας και απολαµβάνοντας τα οραµατι-
κά σχέδια και τις ιδιαιτερότητες για την «ουτοπική πόλη», που
απεικονίζονται στα έργα. 

Η εκδήλωση εµπλουτίσθηκε µε περφόρµανς- παρουσιά-
σεις, αφενός από την καλλιτέχνιδα ηθοποιό κα Τζωρτζίνα
Κώνστα, µε αφήγηση δύο παραµυθιών και αφετέρου από την
αρχιτέκτονα, εικαστικό και σκηνογράφο κα ΄Ολγα Μπρούµα,
µε την περφόρµανς «Dismiss utopia», οι οποίες προσέδωσαν
ένα ροµαντικό και  ποιητικό ύφος στη  βραδυά.  

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε τo "κλειδί της
ουτοπίας", που φιλοτεχνήθηκε, ειδικά για την
έκθεση σε 100 αριθµηµένα αντίτυπα, από τον
εικαστικό Μάριο Βουτσινά και συµβολικά απονε-
µήθηκε σε όλους τους καλλιτέχνες.

Η εκδήλωση έκλεισε  µε κέρασµα,  συζητήσεις
και υπέροχες εντυπώσεις   από τη διοργάνωση,
στον προαύλιο δροσερό χώρο,  του Ανα-
ψυκτηρίου.  

Πληροφορίες έκθεσης: ∆ιάρκεια: Έως  28 Ιου-
λίου 2018

Αναψυκτήριο - Παραλία Ελευσίνας | οδός
Κανελλοπούλου 

Τηλ.: 210 5565629, 210 5565615
Ανοικτά: Τρίτη έως Παρασκευή 10:00 -13:00

και 18:00 -21:00
Σάββατο 11:00 -16:00 
Κυριακή 10:00 -14:00 
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ΆΆγγννωωσσττοοιι  λλήήσσττεεψψαανν
2244χχρροοννηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Θύµα ληστείας απο δύο άγνωστους άνδρες
έπεσε µια 24χρονη αργά προχθες τη
νύχτα  στην Ελευσίνα.

Πιο συγκεκριµένα, λίγο πριν απο τα µεσάνυχτα,
ενώ η 24χρονη κινούταν πεζή,  δύο άγνωστοι την
προσέγγισαν και µε την απειλή αιχµηρού αντικειµέ-
νου και χρήση σωµατικής βίας, της αφαίρεσαν πορ-
τοφόλι, το οποίο περιείχε χρηµατικό ποσό και προ-
σωπικά της έγγραφα.

Για την υπόθεση σε εξέλιξη είναι έρευνες για την
ταυτοποίηση, τον εντοπισµό και τη σύλληψη των
δραστών.

Με αθρόα προσέλευση καλλιτεχνών & φιλότεχνων
πολιτών, τα εγκαίνια της 10ης Οµαδικής επετειακής 
Εικαστικής Έκθεσης Ελευσίνας, «Ουτοπική πόλη»
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε

αριθµ. 19ης/2018 
συνεδρίασης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ.: 343

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για:
α)Την έγκριση της σύναψης
και την αποδοχή των όρων
της Προγραµµατικής Σύµβα-
σης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, για την υλοποίηση
του έργου µε τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», σύµφωνα µε
την υπ` αριθµ. 149/2018 απόφ-
αση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, β)Τον ορισµό δύο
εκπροσώπων του ∆ήµου
Ασπροπύργου στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραµµατικής Σύµβα-
σης (τακτικό και αναπληρωµα-
τικό µέλος) και γ) Την εξου-
σιοδότηση του ∆ηµάρχου, κ.
Νικόλαου Μελετίου, για την
υπογραφή αυτής.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
την  26η  Ιουνίου 2018, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., συνή-
λθε σε τακτική δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την
υπ’αριθµ. 15721/21-06-2018
έγγραφη πρόσκληση του Πρόε-
δρου κου Αντώνιου Καραµ-
πούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε
όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και
στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου,  σύµφωνα µε τις δ/ξεις
του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 25 και απόντα τα 8, και ονο-
µαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 . Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

3 . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι ∆ Η Σ
ΑΒΡΑΑΜ

4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
7 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
11.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 3 . Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
18.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 9 . Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
21.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 2 . Μ ΑΥ ΡΑ Κ Η - Τ Σ Ι Γ ΚΟ Υ

ΕΛΕΝΗ
2 3 . Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 4 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 5 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
3. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος το
10ο θέµα της ηµερησίας διάταξης  µε
τίτλο: «Λήψη απόφασης για: α)Την
έγκριση της σύναψης και την απο-
δοχή των όρων της Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, για την υλοποίηση του έργου µε
τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 149/2018 απόφαση του Περ-
ιφερειακού Συµβουλίου, β)Τον ορι-
σµό δύο εκπροσώπων του ∆ήµου
Ασπροπύργου στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραµµατι-
κής Σύµβασης (τακτικό και αναπληρ-
ωµατικό µέλος), και γ) Την εξου-
σιοδότηση του ∆ηµάρχου, κ. Νικόλα-
ου Μελετίου, για την υπογραφή
αυτής», έθεσε υπόψη των µελών του
συµβουλίου, α) Την υπ΄αριθµ. πρωτ.
15910/22.06.2018 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
και β) το Σχέδιο που αφορά την  Προ-
γραµµατική Σύµβαση, για την υλο-
ποίηση του έργου µε τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ».

α) Η υπ΄αριθµ. πρωτ.
15910/22.06.2018 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, έχει ως εξής :

«Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε,
σε συνέχεια των υπ  ̀ αριθµ. 553,

554 & 555/2017 αποφάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και της
υπ  ̀αριθµ. 149/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής,
σχετικά µε την υπ  ̀ αριθµ. 40/2017
µελέτη του έργου, µε τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», παρακαλώ όπως,
εισηγηθείτε στο Σώµα:

Α) Την έγκριση της σύναψης και την
αποδοχή των όρων της Προγραµµα-
τικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρ-
ειας Αττικής και του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, για την υλοποίηση του
έργου µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», σύµφωνα
µε την υπ  ̀αριθµ. 149/2018 απόφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου,

Β) Τον ορισµό των παρακάτω
υπαλλήλων του ∆ήµου, ως εκπρ-
οσώπων, στην Κοινή Επιτροπή Παρ-
ακολούθησης της ανωτέρω Προγρ-
αµµατικής Σύµβασης:

1.κ. Ελευθέριο Στεφανή, ΠΕ Ηλεκ-
τρολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, ως τακτικό
µέλος, 

2.κ. Γιώργο Γιούνη, ∆Ε Σχεδια-
στών, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών  ως αναπληρωµατικό µέλος,

καθώς και
Γ) Την εξουσιοδότηση του

∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για
την υπογραφή της Προγραµµατικής
Σύµβασης.  

Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης
στην ανωτέρω Επιτροπή θα εκτελεί
υπάλληλος του ∆ήµου, ο οποίος θα
οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.

β) Το Σχέδιο της Προγραµµατικής
Σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου και της
Περιφέρειας Αττικής, έχει ως κάτωθι :

«ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος Έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Περιφέρεια Αττικής
2. ∆ήµος Ασπροπύργου

ΑΘΗΝΑ  –                             2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ

ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ»

Στην Αθήνα σήµερα
���������������,
ηµέρα �����������. οι
παρακάτω συµβαλλόµενοι:

1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επων-
υµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.
Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται
νόµιµα από την Περιφερειάρχη Αττι-
κής Ειρήνη ∆ούρου,

2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επων-
υµία «∆ήµος Ασπροπύργου» (Ο.Τ.Α.
α  ́βαθµού), που εδρεύει στον Ασπρ-
όπυργο, Λ. ∆ηµοκρατίας 18  και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµα-
ρχο Νικόλαο Μελετίου,

Με βάση τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του ν.

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτ-
ης)» όπως οι παρ. 1α και 5 αυτού
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ.
9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’
85)

2. Το ν. 4071/2012
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη
την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρω-
µένη ∆ιοίκηση»

3. Του Π.∆. 145/2010
«Οργανισµός της Περιφέρειας Αττι-
κής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως τρο-
ποποιήθηκε µε την µε αριθµ.
109290/39629/23-12-2016 απόφα-
ση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ
4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει

4. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147)
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµ-
ηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

5. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112)
«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικ-
ητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει

6. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52)
«Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει

7. Το άρθρο 132 του
Ν.4199/2013 ( ΦΕΚ 216/Α /́11-10-
2013) 

8. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143)
«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει

9. Το ν. 4281/2014 (Α’ 160)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει

10. Το Ν. 4320/2015 (Α΄29),
άρθρο 37 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρο-
νικών Συµβάσεων»

11. Τις διατάξεις του άρθρου
209 του ν. 3463/2006, «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»

12. Της µε αριθµό 28492/11-
5-2009 Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισµός των προϋποθέσεων
και των τεχνικών προδιαγραφών για
την κατασκευή και τη λειτουργία των
παιδικών χαρών των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδι-
κασία αδειοδότησης και ελέγχου τους,
τη διαδικασία συντήρησης αυτών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια» (ΦΕΚ Β 931/18.05.2009),
όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό
27934/11-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β
2029/25.7.2014) και ισχύει

και έχοντας υπόψη:
1. Το µε αριθµό

1010/Φ.Ε./20-09-2017 έγγραφο της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής
σχετικά µε τη διαβίβαση της µελέτης
του έργου στη ∆/νση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού

2. Το µε αριθµό
οικ/2156/Φ.Ε./26-10-2017 έγγραφο
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περ-
ιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής

σχετικά µε την επάρκεια της µελέτης
3. Το µε αριθµό 3010/01-02-

2018 έγγραφο του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου µε το οποίο διαβιβάσθηκαν
στην Περιφέρεια Αττικής συµπληρω-
µατικά έγγραφα για το εν λόγω έργο

4. Την µε αριθµό 553/2017
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ασπροπύργου µε την
οποία εγκρίθηκε η µε αριθµό 40/2017
µελέτη του εν λόγω έργου

5. Τη µε αρ. 555/2017 απόφ-
αση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ασπροπύργου σχετικά µε την
αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης
ύψους 2.000.000,00 € από την Περ-
ιφέρεια Αττικής και έγκριση κάλυψης
ποσού ύψους 1.700.000,00 € από
πόρους του ∆ήµου Ασπροπύργου

6. Το µε αρ. πρωτ. οικ.
864/11-01-2018 έγγραφο της ∆/νσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας

7. Το µε αρ. πρωτ.
∆Υ/2018/01-02-2018 έγγραφο της
∆/νσης Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου

8. Το µε αρ. πρωτ. 725/30-
03-1999 έγγραφο του ∆ασαρχείου
Αιγάλεω

9. Το από 25-01-1990 Παρ-
αχωρητήριο Της Κτηµατικής Εταιρ-
είας του ∆ηµοσίου

10. Το µε αρ. 125/∆ /́26-02-
1997 ΦΕΚ σχετικά µε την Τροπο-
ποίηση Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου του ∆ήµου Ασπροπύργου
(Ν. Αττικής) και το χαρακτηρισµό του
χώρου ως χώρου κοινωνικών
εξυπηρετήσεων

11. Το µε αρ. 166/∆ /́06-03-
1987 ΦΕΚ σχετικά µε το Π.∆. για τις
κατηγορίες και το περιεχόµενο των
χρήσεων γης

12. Τη µε αρ. 2094748/21-12-
2017 ∆ήλωση Ένταξης στο Ν.
4178/2013 για τη ρύθµιση αυθαίρε-
των κατασκευών που βρίσκονται στο
Πάρκο Γκορυτσάς

13. Την µε αριθµό 423/2017
Απόφαση  του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής µε την οποία
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελε-
στέων Έργων της Περιφέρειας Αττι-
κής οικονοµικού έτους 2018 (Α∆Α:
ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ), στην οποία περι-
λαµβάνεται το παρόν έργο

14. Την µε αριθµό 425/2017
Απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής µε την οποία
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της
Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού
έτους 2018 και Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης 2018 και προβλέφ-
θηκε η σχετική πίστωση του έργου
(Κ.Α.Ε. 9779.06.025) - (Α∆Α:
6ΥΟΖ7Λ7-∆Ι5)

15. Τη µε αριθµό 149/2018
Απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής µε την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας
(Α∆Α: 67ΚΒ7Λ7-Α4Φ)

16. Τη µε αριθµό �� /2018
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ασπροπύργου µε την οποία εγκρίθη-
καν οι όροι της παρούσας (Α∆Α:
���������)

17. Τη µε αρ. πρωτ.
���������.. (Α.∆.Α.:
���������) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφ-
έρειας Αττικής

18. Τη µε αρ. πρωτ.
����������� (Α.∆.Α.:
�����������) Απόφα-
ση Ανάληψη Υποχρέωσης του
∆ήµου Ασπροπύργου

19. Τη µε αρ. ���/2018
Πράξη του Ε  ́Κλιµακίου του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου.

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν
τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Αντικείµενο της παρούσας σύµβα-
σης είναι η συνεργασία των συµβαλ-
λοµένων µερών για την υλοποίηση
του έργου µε τίτλο: «Ολοκλήρωση
Πάρκου Γκορυτσάς».

Το έργο έχει ως σκοπό την δηµιο-
υργία ενός µεγάλου χώρου αστικού
πρασίνου και άθλησης στον ευρύτερο
περιαστικό χώρο του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου. Το πάρκο Γκορυτσάς απο-
τελεί µια ενιαία έκταση γης, συνολικού

εµβαδού 130 στρεµµάτων, που περι-
λαµβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις
(πολιτιστικό κέντρο), αθλητικές εγκα-
ταστάσεις (γήπεδο ποδοσφαίρου),
θέσεις στάθµευσης (βόρεια και νότια
του πάρκου). Επιπλέον στο δυτικό
τµήµα του πάρκου υπάρχει  υψηλή
και χαµηλή φύτευση κυρίως από
κωνοφόρα δέντρα και ευκαλύπτους.

Με το εν λόγω έργο πρόκειται  να
κατασκευασθούν:

•Ένα γήπεδο ράγκµπι
•τέσσερα γήπεδα αντισφαίρισης
•τρία γήπεδα καλαθοσφαίρισης -

πετοσφαίρισης
•µία παιδική χαρά
•ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, το

οποίο θα κατασκευασθεί από συνθε-
τικό χλοοτάπητα

•τεχνητός χλοοτάπητας στο υφιστά-
µενο γήπεδο ποδοσφαίρου

•επισκευή και διάστρωση των δια-
δρόµων περιπάτου και ελαφράς άθλ-
ησης.

Επίσης πρόκειται να γίνει εκτετα-
µένη φύτευση σε όλους τους ακάλ-
υπτους χώρους του πάρκου σε µία
επιφάνεια περίπου 50 στρεµµάτων.

Το έργο περιγράφεται αναλυτικά
στην Τεχνική Περιγραφή της µε
αριθµό 40/2017 τεχνικής µελέτης που
συντάχθηκε και θεωρήθηκε στις
30/03/2017 από τη ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ασπροπύργου και εγκρίθηκε µε την
µε αριθµό 553/2017 Aπόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύρ-
γου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεσθεί στο πάρκο
Γκορυτσάς, το οποίο χωροθετείται επί
του επαρχιακού άξονα της Λ. Ειρήνης
(πρώην Νάτο) στην περιοχή της
«Γκορυτσάς» Β∆ του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισµός του
έργου ανέρχεται σύµφωνα µε τη
µελέτη στο ποσό των 3.700.000,00 €,
στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η
εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης, οι
απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστι-
κές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλο-
γεί.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από
Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής (Κ.Α.Ε. 9779.06.025) έως το
ποσό των 2.000.000,00 € και από
πόρους του ∆ήµου Ασπροπύργου
για το επιπλέον ποσό, ήτοι
1.700.000,00 €.

Σε περίπτωση που το ποσό της
εργολαβικής σύµβασης, µετά τη
δηµοπράτηση του έργου, δεν υπερ-
βεί τα 2.000.000,00 € το υπόλοιπο
ποσό δεν επαναδιατίθεται στο ∆ήµο
για την επέκταση του έργου ή για την
εκτέλεση άλλου έργου.

Η αποπληρωµή του έργου πραγ-
µατοποιείται από την αρµόδια ∆ιεύθυ-
νση Οικονοµικών της Περιφέρειας
Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις.

Κάθε αύξηση της συµβατικής
δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθ-
εώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους
πόρους του ∆ήµου Ασπροπύργου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα
εκτελεσθεί από τη ∆/νση Πολεο-
δοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Ασπροπύργου, σύµφωνα µε
τη µε αριθµό 40/2017 εγκεκριµένη
µελέτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις
που ισχύουν για τα δηµόσια έργα.

Σε περίπτωση µη τήρησης ή
πληµµελούς τήρησης από το ∆ήµο
Ασπροπύργου των εφαρµοζόµενων
διατάξεων για την ανωτέρω δηµο-
πράτηση, δε δηµιουργείται οποιαδή-
ποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε
αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας
Αττικής για τη χρηµατοδότηση του
έργου.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται
έναντι του αναδόχου του έργου ή
άλλων προσώπων τα οποία διεκδι-
κούν δικαιώµατα από αυτόν ή άλλων
προσώπων που µετείχαν στη σχετική
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης
εκτέλεσης του έργου. 

Μετά την οριστική παραλαβή του
έργου ο ∆ήµος Ασπροπύργου ανα-

λαµβάνει την ευθύνη για την άρτια και
προσήκουσα συντήρησή του έργου,
µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης
αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα
πέντε (45) µήνες. Στο χρονικό αυτό
διάστηµα περιλαµβάνεται η εκτέλεση
των εργασιών και η συντήρηση του
έργου από τον ανάδοχο µέχρι την
οριστική του παραλαβή.

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
της προγραµµατικής σύµβασης παρ-
ατίθεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας σύµβασης.

Παράταση της χρονικής διάρκειας
της προγραµµατικής σύµβασης επι-
τρέπεται µε έγγραφη συµφωνία των
συµβαλλοµένων, κατόπιν ειδικώς
αιτιολογηµένης εισήγησης της Επιτρ-
οπής Παρακολούθησης. Τυχόν
παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραµµατικής σύµβασης δεν
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή
οικονοµικού αντικειµένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµ-
βάνει:

1. Τη χρηµατοδότηση του
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη
µελέτη και µέχρι του ποσού των
2.000.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβα-
νοµένου  του Φ.Π.Α.).

2. Τον ορισµό εκπροσώπων
της στην Κοινή Επιτροπή Παρακο-
λούθησης.

Β.  Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ανα-
λαµβάνει:

1.Τη χρηµατοδότηση του έργου για
το επιπλέον των 2.000.000,00 €
ποσό που θα προκύψει µετά τη δηµο-
πράτηση του έργου και την υπογρα-
φή της εργολαβικής σύµβασης και
µέχρι του ποσού των 1.700.000,00 €.

2.Τη µέριµνα για την έκδοση και
τυχόν αναθεώρηση των απαιτούµε-
νων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων
πριν από τη δηµοπράτηση του έργου.

3.Τη διαδικασία της δηµοπράτ-
ησης, της υπογραφής σύµβασης µε
τον ανάδοχο και την εκτέλεση του
έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και τις ισχύουσες κάθε φορά
τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγρ-
αφές ασφαλείας. 

4.Τη χρηµατοδότηση κάθε επιπ-
λέον δαπάνης µελετών και εργασιών
που δεν συµπεριλαµβάνονται στη
θεωρηµένη µελέτη και η ανάγκη τους
προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδο-
τήσεις. 

5.Την υποχρέωση συµµόρφωσης
και τήρησης όλων των προδιαγρα-
φών που προκύπτουν από τους σχε-
τικούς νόµους, υπουργικές αποφά-
σεις, εγκυκλίους, υποδείξεις
αρµοδίων και τεχνικές εκθέσεις
ελέγχων διαπιστευµένων φορέων για
την εκτέλεση των εργασιών και την
προς προµήθεια και τοποθέτηση
ειδών (οργάνων παιδικής χαράς
κλπ), σχετικά µε την ασφαλή οργά-
νωση και λειτουργία των παιδικών
χαρών. 

6.Την υποχρέωση να πιστοποιήσει
την παιδική χαρά µετά την ολοκλήρω-
ση του έργου, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.

7.Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση
όσων κινητών ευρίσκονται επί του
χώρου, ώστε να είναι δυνατή  η ένα-
ρξη των εργασιών.

8.Τον ορισµό εκπροσώπων του
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης. 

9.Τη γραµµατειακή υποστήριξη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
από υπάλληλό του.

10. Τη µέριµνα για τη
συντήρηση του έργου, τη φύλαξη του
και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον
µέτρου για την αποτροπή  βλαβών ή
καταστροφών. 

11. Τη µέριµνα για αποστολή
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης µέσω της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξια-
κού Προγραµµατισµού της Περιφέρει-
ας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε
πιστοποίησης προς ενηµέρωση της.
12. Την εν γένει ενηµέρωση

της Επιτροπής Παρακολούθησης για
την πορεία υλοποίησης του  έργου.



∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2018 θριάσιο-5 

13.Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις
δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών
και την κατασκευή όλων των απαι-
τούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα
κοινής ωφελείας.
14.Την ευθύνη για τη φύλαξη του

έργου µετά τη διοικητική παραλαβή
για χρήση και µέχρι την οριστική παρ-
αλαβή του.
15.Την καθολική µέριµνα, µετά την

οριστική παραλαβή, για τη συντήρη-
ση του έργου και των εγκαταστάσεών
του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη
κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτρ-
οπή  βλαβών ή καταστροφών.
16. Την υποχρέωση να προσδώσει

δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του
έργου από την Περιφέρεια Αττικής,
µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανα-
κοίνωσης στον τοπικό τύπο και το
τοπικό ραδιόφωνο.
17. Τη µέριµνα για την κατασκευή

ενηµερωτικής πινακίδας για το έργο
από τον ανάδοχο σύµφωνα µε πρότ-
υπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από
την υπογραφή της σύµβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν την αποπληρ-
ωµή του 1ου λογαριασµού.
18.Την αποστολή στην αρµόδια

∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας
Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης
και λογαριασµό έργου που φέρει την
έγκριση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του ∆ήµου συνοδευόµενη από
το τιµολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητι-
κά που απαιτούνται από το νόµο, σε
τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα,
προκειµένου να προχωρούν απρόσ-
κοπτα οι διαδικασίες πληρωµής.

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου είναι ο

µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων
αξιώσεων τρίτων, συµπεριλαµβανο-
µένου του αναδόχου, σχετιζοµένων
µε τη µη λήψη όλων των κατά νόµο
απαιτούµενων αδειών/εγκρίσεων και
τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρω-
ση του έργου.
Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυ-

στέρησης υλοποίησης του έργου
εξαιτίας οποιωνδήποτε νοµικών ή
πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζο-
µένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκ-
τησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και
πολεοδοµικό καθεστώς, είτε για άλλο-
υς λόγους που ανάγονται στις κατά
την παρούσα σύµβαση και τον νόµο
υποχρεώσεις του ∆ήµου, ο ∆ήµος
Ασπροπύργου ευθύνεται κατά νόµο
έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην
περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττι-
κής διατηρεί αξιώσεις αποζηµίωσης
έναντι του ∆ήµου και δικαιούται επι-
προσθέτως να αναζητήσει από τον
∆ήµο ποσά ήδη καταβληθέντα στο
πλαίσιο της προγραµµατικής σύµβα-
σης. 
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου είναι ο

µόνος υπεύθυνος για καταβολή
αποζηµιώσεων και για την εκπλήρω-
ση των προβλεπόµενων στην εργο-
λαβική σύµβαση και την κείµενη
νοµοθεσία υποχρεώσεων έναντι του
αναδόχου του έργου ή άλλων
προσώπων που διεκδικούν
δικαιώµατα από την αναφερόµενη
στην προηγούµενη παράγραφο
αδυναµία ή καθυστέρηση ή διακοπή
υλοποίησης του έργου.
Ο ∆ήµος οφείλει να προωθεί κάθε

αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας
του και γενικότερα να µεριµνά για την
οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση των εργασιών και την
απορρόφηση των πιστώσεων.
Σε περίπτωση που παρά τις απαλ-

λακτικές κατά την παρούσα σύµβαση
ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο
ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα
εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρ-
ειας Αττικής και για οποιονδήποτε
λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεω-
θεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη
του ∆ήµου Ασπροπύργου, να κατα-
βάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η
Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναζ-
ητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα
ποσά από τον ∆ήµο Ασπροπύργου
δυνάµει της παρούσας προγραµµατι-
κής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ,

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1.Για την ορθή παρακολούθηση της

εφαρµογής της παρούσας συγκρο-
τείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης, αποτελούµενη από πέντε (5)

µέλη, τα οποία είναι: 
α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι

Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό
Συµβούλιο
β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής

∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατι-
σµού & Υποδοµών της Περιφέρειας
Αττικής µε τους αναπληρωτές τους,
υπαλλήλους της αυτής Γενικής
∆ιεύθυνσης 
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου

Ασπροπύργου µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι προτείνονται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής

Επιτροπής και ο αναπληρωτής του
ορίζονται, εκ των µελών της Επιτρο-
πής, µε απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής. 
3. Αντικείµενο της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η
παρακολούθηση όλων των εργασιών
που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης και η τήρηση
των όρων αυτής. Η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
 παρακολουθεί την πορεία

υλοποίησης της προγραµµατικής
σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους
αυτής και την τήρηση του χρονοδια-
γράµµατος και ενηµερώνεται για την
πληρωµή κάθε λογαριασµού – πιστο-
ποίησης
 εισηγείται στους συµβαλ-

λόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει
αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση
της προγραµµατικής σύµβασης
 ενηµερώνεται για την υλο-

ποίηση της κατασκευής του έργου
 εισηγείται αιτιολογηµένα

στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την
ανάγκη τροποποίηση των όρων της
προγραµµατικής σύµβασης. 
4.Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από

την υπογραφή της παρούσας µε
ευθύνη του Προέδρου της και µε γρα-
πτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει
να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και
στα αναπληρωµατικά µέλη της τρεις
τουλάχιστον µέρες πριν από  την ηµε-
ροµηνία συνεδρίασης.
5.Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά

κάθε τρεις µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης και έκτακτα όταν το
ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος
της.
6.Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γρα-

φεία του ∆ήµου Ασπροπύργου ή στα
γραφεία της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας
Αττικής, όπως ορίζεται ειδικότερα
στην πρόκληση του Προέδρου της.
Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία
αν µετέχουν στη σύνθεση της Επιτρ-
οπής τακτικά ή αναπληρωµατικά
µέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον
τα τρία πέµπτα του συνόλου των
µελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει
νοµίµως για κάθε θέµα µε απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών
της και σε κάθε περίπτωση για κάθε
θέµα αυτής εφαρµόζονται οι σχετικές
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ια-
δικασίας (Ν. 2690/1999).
7.Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν

από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επι-
τροπής υποβάλλει σε αυτή ενηµερω-
τικό σηµείωµα για την πορεία του
έργου και τα τυχόν προβλήµατα που
έχουν ανακύψει.
8.Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης

της Επιτροπής καθώς και τήρησης
των σχετικών πρακτικών εκτελεί
υπάλληλος του ∆ήµου ο οποίος
ορίζεται µε απόφαση του δηµάρχου.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Προγραµµατική Σύµβαση τροπο-

ποιείται έπειτα από εισήγηση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης προς τα
αντισυµβαλλόµενα µέρη ειδικώς αιτιο-
λογηµένη αναφορικά µε τους λόγους
που επιβάλλουν την τροποποίηση.
Για την τροποποίησή της λαµβάνεται
απόφαση των αρµοδίων οργάνων
των συµβαλλοµένων µερών και υπο-
γράφεται τροποποιητική σύµβαση.
Τροποποιήσεις αναφορικά µε το

αντικείµενο, τον προϋπολογισµό και
τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης
δεν επιτρέπονται.
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ –
ΡΗΤΡΕΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβα-

σης θεωρούνται ουσιώδεις. 
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου

της παρούσας από έναν εκ των αντι-
συµβαλλοµένων, παρέχει στον έτερο
αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να
αξιώσει αποκατάσταση των συνε-
πειών των αντισυµβατικών ενεργειών
εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη
περίπτωση το δικαίωµα να καταγ-
γείλει τη σύµβαση µονοµερώς
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική
ζηµία του, καθώς και να εγείρει κάθε
άλλη σχετική αξίωση που προβλέπε-
ται στον νόµο ή ειδικώς στους όρους
της παρούσης προγραµµατικής
συµβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλ-

λοµένων µερών που αφορά στην
εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της
παρούσας σύµβασης η οποία δεν
επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας
σύµβασης, επιλύεται από τα αρµόδια
∆ικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και

συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα
µέρη και προς απόδειξη αυτών
συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπο-
γράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα,
από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος
θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ      

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, σύµφωνα
µε την εισήγηση του ∆ιευθυντή Πολε-
οδοµίας του ∆ήµου Ασπροπύργου,
και βάσει του άρθρου 8 του Σχεδίου
της Προγραµµατικής Σύµβασης, που
αφορά την Συγκρότηση, τις Αρµοδι-
ότητες και την Λειτουργία της 5µελούς
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
του έργου, προτείνει στο Σώµα ως
Τακτικό Μέλος, τον ∆ηµοτικό Υπάλ-
ληλο κο Στεφανή Ελευθέριο, ΠΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλ-
ληλο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών, µε  αναπ-
ληρωτή αυτού, τον ∆ηµοτικό Υπάλ-
ληλο κο Γιούνη Γεώργιο, ∆Ε Σχεδια-
στών, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών. 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το

∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από

διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την εισήγηση του Προέδρου, κ.

Αντωνίου  Καραµπούλα,
2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.

15910/22.06.2018 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου,
3. Την υπ  ̀αριθµ. 149/2018 απόφα-

ση του Περιφερειακού Συµβουλίου,
(Α∆Α: 67ΚΒ7Λ7-Α4Φ),
4. Το Σχέδιο της Προγραµµατικής

Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου και της Περιφέρειας Αττικής
(µε το παράρτηµα I που προσαρτάται
σε αυτήν),
πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία

ΥΠΕΡ  : α) Της Έγκρισης της σύναψ-
ης και της αποδοχής των όρων της
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Ασπροπύργου, για την υλο-
ποίηση του έργου µε τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 149/2018 απόφαση του Περ-
ιφερειακού Συµβουλίου, β)Του ορι-
σµού δύο εκπροσώπων του ∆ήµου
Ασπροπύργου στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραµµατι-
κής Σύµβασης (τακτικό και αναπληρ-
ωµατικό µέλος), και γ) Της εξου-
σιοδότησης του ∆ηµάρχου, κ. Νικό-
λαου Μελετίου, για την υπογραφή
αυτής, τάχθηκαν δέκα επτά (17) µέλη
του Συµβουλίου, και ονοµαστικά οι
κ.κ. : 

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
7.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

10.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
11.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
Κατά , τάχθηκαν οκτώ (8) µέλη

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και
ονοµαστικά, οι κ.κ. :

1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΜΥΛΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 3.
ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, 4.
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, 5. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, 6. ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, 7.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 8.
ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει την σύναψη και την

αποδοχή των όρων της Προγραµ-
µατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Ασπροπύργου, για την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», σύµφωνα µε την
υπ  ̀αριθµ. 149/2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου. 

Το Σχέδιο της Προγραµµατικής
Σύµβασης, έχει ως εξής :
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος Έργου:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ»
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1.Περιφέρεια Αττικής
2. ∆ήµος Ασπροπύργου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ

ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ»

Στην Αθήνα σήµερα
@@@@@@@@@@@@@@@,
ηµέρα @@@@@@@@@@@. οι
παρακάτω συµβαλλόµενοι:

1Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
«Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού), που εδρεύει στην Αθήνα,
Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσω-
πείται νόµιµα από την Περιφερει-
άρχη Αττικής Ειρήνη ∆ούρου,
2Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία

«∆ήµος Ασπροπύργου» (Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού), που εδρεύει στον Ασπρ-
όπυργο, Λ. ∆ηµοκρατίας 18  και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον
∆ήµαρχο Νικόλαο Μελετίου,

Με βάση τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του ν.

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α
και 5 αυτού αντικαταστάθηκαν µε
το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85)
2.Το ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για

την τοπική ανάπτυξη την αυτο-
διοίκηση και την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση»
3.Του Π.∆. 145/2010 «Οργανι-

σµός της Περιφέρειας Αττικής»
(ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την µε αριθµ.
109290/39629/23-12-2016 απόφα-
ση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ
4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει
4.Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµό-

σιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθ-
ειών και Υπηρεσιών (προσαρµο-
γή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει
5.Το ν. 3861/2010 (Α’ 112)

«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγρ-
αµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
6.Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρω-

ση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει

7.Το άρθρο 132 του Ν.4199/2013 (
ΦΕΚ 216/Α /́11-10-2013) 
8.Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9.Το ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα

στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτι-
κά θέµατα Υπουργείου Οικονο-
µικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
10.Το Ν. 4320/2015 (Α΄29), άρθρο

37 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρο-
νικών Συµβάσεων»
11.Τις διατάξεις του άρθρου 209

του ν. 3463/2006, «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
12.Της µε αριθµό 28492/11-5-2009

Υπουργικής Απόφασης «Καθορι-
σµός των προϋποθέσεων και των
τεχνικών προδιαγραφών για την
κατασκευή και τη λειτουργία των
παιδικών χαρών των ∆ήµων και
των Κοινοτήτων, τα όργανα και η
διαδικασία αδειοδότησης και
ελέγχου τους, τη διαδικασία
συντήρησης αυτών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια»
(ΦΕΚ Β 931/18.05.2009), όπως
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό
27934/11-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β
2029/25.7.2014) και ισχύει

και έχοντας υπόψη:

1. Το µε αριθµό 1010/Φ.Ε./20-09-
2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
∆υτικής Αττικής σχετικά µε τη
διαβίβαση της µελέτης του έργου στη
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατι-
σµού

2. Το µε αριθµό οικ/2156/Φ.Ε./26-
10-2017 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της   Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής σχετικά µε
την επάρκεια της µελέτης
3. Το µε αριθµό 3010/01-02-2018

έγγραφο του ∆ήµου Ασπροπύργου
µε το οποίο διαβιβάσθηκαν στην
Περιφέρεια Αττικής συµπληρωµατικά
έγγραφα για το εν λόγω έργο
4. Την µε αριθµό 553/2017 απόφα-

ση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ασπροπύργου µε την οποία
εγκρίθηκε η µε αριθµό 40/2017
µελέτη του εν λόγω έργου
5. Τη µε αρ. 555/2017 απόφαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ασπροπύργου σχετικά µε την απο-
δοχή ποσού χρηµατοδότησης ύψους
2.000.000,00 € από την Περιφέρεια
Αττικής και έγκριση κάλυψης ποσού
ύψους 1.700.000,00 € από πόρους
του ∆ήµου Ασπροπύργου
6. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 864/11-01-

2018 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
7. Το µε αρ. πρωτ. ∆Υ/2018/01-02-

2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολεο-
δοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Ασπροπύργου
8. Το µε αρ. πρωτ. 725/30-03-1999

έγγραφο του ∆ασαρχείου Αιγάλεω
9. Το από 25-01-1990 Παραχωρη-

τήριο Της Κτηµατικής Εταιρείας του
∆ηµοσίου
10. Το µε αρ. 125/∆ /́26-02-1997

ΦΕΚ σχετικά µε την Τροποποίηση
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του
∆ήµου Ασπροπύργου (Ν. Αττικής)
και το χαρακτηρισµό του χώρου ως
χώρου κοινωνικών εξυπηρετήσεων
11. Το µε αρ. 166/∆ /́06-03-1987

ΦΕΚ σχετικά µε το Π.∆. για τις κατ-
ηγορίες και το περιεχόµενο των χρή-
σεων γης
12. Τη µε αρ. 2094748/21-12-2017

∆ήλωση Ένταξης στο Ν. 4178/2013
για τη ρύθµιση αυθαίρετων κατασ-
κευών που βρίσκονται στο Πάρκο
Γκορυτσάς
13. Την µε αριθµό 423/2017 Απόφ-

αση  του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε το
Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων
της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού
έτους 2018 (Α∆Α: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ),
στην οποία περιλαµβάνεται το παρόν
έργο
14. Την µε αριθµό 425/2017 Απόφ-

αση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε ο
Προϋπολογισµός της Περιφέρειας
Αττικής οικονοµικού έτους 2018 και
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης

2018 και προβλέφθηκε η σχετική
πίστωση του έργου (Κ.Α.Ε.
9779.06.025) - (Α∆Α: 6ΥΟΖ7Λ7-∆Ι5)
15. Τη µε αριθµό 149/2018 Απόφα-

ση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι της παρούσας (Α∆Α: 67ΚΒ7Λ7-
Α4Φ)
16. Τη µε αριθµό QQ /2018 Απόφ-

αση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ασπροπύργου µε την οποία εγκρίθη-
καν οι όροι της παρούσας (Α∆Α:
QQQQQQQQQ)
17. Τη µε αρ. πρωτ.

QQQQQQQQQ.. (Α.∆.Α.:
QQQQQQQQQ) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφ-
έρειας Αττικής
18. Τη µε αρ. πρωτ.

QQQQQQQQQQQ (Α.∆.Α.:
QQQQQQQQQQQ) Απόφα-
ση Ανάληψη Υποχρέωσης του
∆ήµου Ασπροπύργου
19. Τη µε αρ. QQQ/2018 Πράξη

του Ε  ́ Κλιµακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν

τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείµενο της παρούσας σύµβα-
σης είναι η συνεργασία των συµβαλ-
λοµένων µερών για την υλοποίηση
του έργου µε τίτλο: «Ολοκλήρωση
Πάρκου Γκορυτσάς».

Το έργο έχει ως σκοπό την δηµιο-
υργία ενός µεγάλου χώρου αστικού
πρασίνου και άθλησης στον ευρύτε-
ρο περιαστικό χώρο του ∆ήµου
Ασπροπύργου. 

Το πάρκο Γκορυτσάς αποτελεί µια
ενιαία έκταση γης, συνολικού εµβα-
δού 130 στρεµµάτων, που περιλαµ-
βάνει κτιριακές εγκαταστάσεις (πολιτι-
στικό κέντρο), αθλητικές εγκαταστά-
σεις (γήπεδο ποδοσφαίρου), θέσεις
στάθµευσης (βόρεια και νότια του
πάρκου). Επιπλέον στο δυτικό τµήµα
του πάρκου υπάρχει  υψηλή και χαµ-
ηλή φύτευση κυρίως από κωνοφόρα
δέντρα και ευκαλύπτους.

Με το εν λόγω έργο πρόκειται  να
κατασκευασθούν:
•Ένα γήπεδο ράγκµπι
•τέσσερα γήπεδα αντισφαίρισης
•τρία γήπεδα καλαθοσφαίρισης -

πετοσφαίρισης
•µία παιδική χαρά
•ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, το

οποίο θα κατασκευασθεί από συνθε-
τικό χλοοτάπητα
•τεχνητός χλοοτάπητας στο υφιστά-

µενο γήπεδο ποδοσφαίρου
•επισκευή και διάστρωση των δια-

δρόµων περιπάτου και ελαφράς άθλ-
ησης.
Επίσης πρόκειται να γίνει εκτετα-

µένη φύτευση σε όλους τους ακάλ-
υπτους χώρους του πάρκου σε µία
επιφάνεια περίπου 50 στρεµµάτων.
Το έργο περιγράφεται αναλυτικά

στην Τεχνική Περιγραφή της µε
αριθµό 40/2017 τεχνικής µελέτης
που συντάχθηκε και θεωρήθηκε στις
30/03/2017 από τη ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ασπροπύργου και εγκρίθηκε µε την
µε αριθµό 553/2017 Aπόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύρ-
γου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεσθεί στο πάρκο

Γκορυτσάς, το οποίο χωροθετείται
επί του επαρχιακού άξονα της Λ.
Ειρήνης (πρώην Νάτο) στην περιοχή
της «Γκορυτσάς» Β∆ του ∆ήµου
Ασπροπύργου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισµός του

έργου ανέρχεται σύµφωνα µε τη
µελέτη στο ποσό των 3.700.000,00 €,
στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η
εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης,
οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογι-
στικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που
αναλογεί.
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Το έργο συγχρηµατοδοτείται από
Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής (Κ.Α.Ε. 9779.06.025) έως το
ποσό των 2.000.000,00 € και από
πόρους του ∆ήµου Ασπροπύργου
για το επιπλέον ποσό, ήτοι
1.700.000,00 €.

Σε περίπτωση που το ποσό της
εργολαβικής σύµβασης, µετά τη
δηµοπράτηση του έργου, δεν υπερ-
βεί τα 2.000.000,00 € το υπόλοιπο
ποσό δεν επαναδιατίθεται στο ∆ήµο
για την επέκταση του έργου ή για την
εκτέλεση άλλου έργου.

Η αποπληρωµή του έργου πραγ-
µατοποιείται από την αρµόδια
∆ιεύθυνση Οικονοµικών της Περιφ-
έρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις.

Κάθε αύξηση της συµβατικής
δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθ-
εώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους
πόρους του ∆ήµου Ασπροπύργου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα
εκτελεσθεί από τη ∆/νση Πολεο-
δοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Ασπροπύργου, σύµφωνα µε
τη µε αριθµό 40/2017 εγκεκριµένη
µελέτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις
που ισχύουν για τα δηµόσια έργα.

Σε περίπτωση µη τήρησης ή
πληµµελούς τήρησης από το ∆ήµο
Ασπροπύργου των εφαρµοζόµενων
διατάξεων για την ανωτέρω δηµο-
πράτηση, δε δηµιουργείται οποιαδή-
ποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε
αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας
Αττικής για τη χρηµατοδότηση του
έργου.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται
έναντι του αναδόχου του έργου ή
άλλων προσώπων τα οποία διεκδι-
κούν δικαιώµατα από αυτόν ή άλλων
προσώπων που µετείχαν στη σχετι-
κή διαδικασία ανάθεσης της σύµβα-
σης εκτέλεσης του έργου. 

Μετά την οριστική παραλαβή του
έργου ο ∆ήµος Ασπροπύργου ανα-
λαµβάνει την ευθύνη για την άρτια και
προσήκουσα συντήρησή του έργου,
µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης
αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα
πέντε (45) µήνες. Στο χρονικό αυτό
διάστηµα περιλαµβάνεται η εκτέλεση
των εργασιών και η συντήρηση του
έργου από τον ανάδοχο µέχρι την
οριστική του παραλαβή.

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
της προγραµµατικής σύµβασης παρ-
ατίθεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας σύµβασης.

Παράταση της χρονικής διάρκειας
της προγραµµατικής σύµβασης επι-
τρέπεται µε έγγραφη συµφωνία των
συµβαλλοµένων, κατόπιν ειδικώς
αιτιολογηµένης εισήγησης της Επιτρ-
οπής Παρακολούθησης. Τυχόν
παράταση της χρονικής διάρκειας
της προγραµµατικής σύµβασης δεν
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού

ή οικονοµικού αντικειµένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµ-
βάνει:

1.Τη χρηµατοδότηση του έργου,
όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη
και µέχρι του ποσού των
2.000.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβα-
νοµένου  του Φ.Π.Α.).

2.Τον ορισµό εκπροσώπων της
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης.

Β.  Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ανα-
λαµβάνει:

1.Τη χρηµατοδότηση του έργου για
το επιπλέον των 2.000.000,00 €
ποσό που θα προκύψει µετά τη
δηµοπράτηση του έργου και την
υπογραφή της εργολαβικής σύµβα-
σης και µέχρι του ποσού των
1.700.000,00 €.

2.Τη µέριµνα για την έκδοση και
τυχόν αναθεώρηση των απαιτούµε-
νων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων
πριν από τη δηµοπράτηση του
έργου.

3.Τη διαδικασία της δηµοπράτ-
ησης, της υπογραφής σύµβασης µε
τον ανάδοχο και την εκτέλεση του
έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και τις ισχύουσες κάθε φορά
τεχνικές προδιαγραφές και προδια-
γραφές ασφαλείας. 

4.Τη χρηµατοδότηση κάθε επιπ-
λέον δαπάνης µελετών και εργασιών
που δεν συµπεριλαµβάνονται στη
θεωρηµένη µελέτη και η ανάγκη τους
προκύπτει από εγκρίσεις και αδειο-
δοτήσεις. 

5.Την υποχρέωση συµµόρφωσης
και τήρησης όλων των προδιαγρα-
φών που προκύπτουν από τους σχε-
τικούς νόµους, υπουργικές αποφά-
σεις, εγκυκλίους, υποδείξεις
αρµοδίων και τεχνικές εκθέσεις
ελέγχων διαπιστευµένων φορέων για
την εκτέλεση των εργασιών και την
προς προµήθεια και τοποθέτηση
ειδών (οργάνων παιδικής χαράς
κλπ), σχετικά µε την ασφαλή οργά-
νωση και λειτουργία των παιδικών
χαρών. 

6.Την υποχρέωση να πιστοποιήσει
την παιδική χαρά µετά την ολοκλήρ-
ωση του έργου, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.

7.Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση
όσων κινητών ευρίσκονται επί του
χώρου, ώστε να είναι δυνατή  η ένα-
ρξη των εργασιών.

8.Τον ορισµό εκπροσώπων του
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης. 

9.Τη γραµµατειακή υποστήριξη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
από υπάλληλό του.

10.Τη µέριµνα για τη συντήρηση
του έργου, τη φύλαξη του και γενικά
τη λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για
την αποτροπή  βλαβών ή καταστρο-
φών. 

11.Τη µέριµνα για αποστολή στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
µέσω της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας
Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε
πιστοποίησης προς ενηµέρωση της.

12.Την εν γένει ενηµέρωση της
Επιτροπής Παρακολούθησης για την
πορεία υλοποίησης του  έργου.

13.Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις
δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών
και την κατασκευή όλων των απαι-
τούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα
κοινής ωφελείας.

14.Την ευθύνη για τη φύλαξη του
έργου µετά τη διοικητική παραλαβή
για χρήση και µέχρι την οριστική παρ-
αλαβή του.

15.Την καθολική µέριµνα, µετά την
οριστική παραλαβή, για τη συντήρη-
ση του έργου και των εγκαταστάσεών
του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη
κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτρ-
οπή  βλαβών ή καταστροφών.

16. Την υποχρέωση να προσ-
δώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότ-
ηση του έργου από την Περιφέρεια
Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή
ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και
το τοπικό ραδιόφωνο.

17.Τη µέριµνα για την κατασκευή
ενηµερωτικής πινακίδας για το έργο
από τον ανάδοχο σύµφωνα µε πρότ-
υπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά
από την υπογραφή της σύµβασης
και σε κάθε περίπτωση πριν την
αποπληρωµή του 1ου λογαριασµού.

18.Την αποστολή στην αρµόδια
∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας
Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης
και λογαριασµό έργου που φέρει την
έγκριση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του ∆ήµου συνοδευόµενη από
το τιµολόγιο και τα λοιπά δικαιολογ-
ητικά που απαιτούνται από το νόµο,
σε τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα,
προκειµένου να προχωρούν απρόσ-
κοπτα οι διαδικασίες πληρωµής.

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου είναι ο
µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων
αξιώσεων τρίτων, συµπεριλαµβανο-
µένου του αναδόχου, σχετιζοµένων
µε τη µη λήψη όλων των κατά νόµο
απαιτούµενων αδειών/εγκρίσεων και
τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρω-
ση του έργου.

Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυ-
στέρησης υλοποίησης του έργου
εξαιτίας οποιωνδήποτε νοµικών ή
πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζο-
µένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκ-
τησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και
πολεοδοµικό καθεστώς, είτε για
άλλους λόγους που ανάγονται στις
κατά την παρούσα σύµβαση και τον
νόµο υποχρεώσεις του ∆ήµου, ο
∆ήµος Ασπροπύργου ευθύνεται
κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας
Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περ-
ιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις
αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου και
δικαιούται επιπροσθέτως να αναζ-
ητήσει από τον ∆ήµο ποσά ήδη
καταβληθέντα στο πλαίσιο της προ-
γραµµατικής σύµβασης. 

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου είναι ο
µόνος υπεύθυνος για καταβολή
αποζηµιώσεων και για την εκπλήρω-
ση των προβλεπόµενων στην εργο-
λαβική σύµβαση και την κείµενη
νοµοθεσία υποχρεώσεων έναντι του
αναδόχου του έργου ή άλλων
προσώπων που διεκδικούν
δικαιώµατα από την αναφερόµενη
στην προηγούµενη παράγραφο

αδυναµία ή καθυστέρηση ή διακοπή
υλοποίησης του έργου.

Ο ∆ήµος οφείλει να προωθεί κάθε
αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας
του και γενικότερα να µεριµνά για την
οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση των εργασιών και την
απορρόφηση των πιστώσεων.

Σε περίπτωση που παρά τις απαλ-
λακτικές κατά την παρούσα σύµβαση
ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο
ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα
εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρ-
ειας Αττικής και για οποιονδήποτε
λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεω-
θεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη
του ∆ήµου Ασπροπύργου, να κατα-
βάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η
Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναζ-
ητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα
ποσά από τον ∆ήµο Ασπροπύργου
δυνάµει της παρούσας προγραµµα-
τικής σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ,
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1.Για την ορθή παρακολούθηση
της εφαρµογής της παρούσας
συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρα-
κολούθησης, αποτελούµενη από
πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι: 

α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύµβου-
λοι Αττικής µε τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περ-
ιφερειακό Συµβούλιο

β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατι-
σµού & Υποδοµών της Περιφέρειας
Αττικής µε τους αναπληρωτές τους,
υπαλλήλους της αυτής Γενικής
∆ιεύθυνσης 

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του
∆ήµου Ασπροπύργου µε τον αναπ-
ληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

2.Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτρο-
πής και ο αναπληρωτής του ορίζον-
ται, εκ των µελών της Επιτροπής, µε
απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής. 

3.Αντικείµενο της Κοινής Επιτρο-
πής Παρακολούθησης είναι η παρα-
κολούθηση όλων των εργασιών που
απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης και η τήρηση
των όρων αυτής. Η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
 παρακολουθεί την πορεία

υλοποίησης της προγραµµατικής
σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους
αυτής και την τήρηση του χρονοδια-
γράµµατος και ενηµερώνεται για την
πληρωµή κάθε λογαριασµού –
πιστοποίησης
 εισηγείται στους συµβαλ-

λόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει
αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση
της προγραµµατικής σύµβασης
 ενηµερώνεται για την υλο-

ποίηση της κατασκευής του έργου
 εισηγείται αιτιολογηµένα

στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την
ανάγκη τροποποίηση των όρων της
προγραµµατικής σύµβασης. 

4.Η Επιτροπή συγκαλείται µετά
από την υπογραφή της παρούσας µε
ευθύνη του Προέδρου της και µε γρα-
πτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει
να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και

στα αναπληρωµατικά µέλη της τρεις
τουλάχιστον µέρες πριν από  την
ηµεροµηνία συνεδρίασης.

5.Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά
κάθε τρεις µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης και έκτακτα όταν το
ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος
της.

6.Η Επιτροπή συνεδριάζει στα
γραφεία του ∆ήµου Ασπροπύργου ή
στα γραφεία της ∆/νσης Αναπτυξια-
κού Προγραµµατισµού της Περιφέρ-
ειας Αττικής, όπως ορίζεται ειδικότερα
στην πρόκληση του Προέδρου της.
Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απα-
ρτία αν µετέχουν στη σύνθεση της
Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωµατι-
κά µέλη που εκπροσωπούν τουλάχι-
στον τα τρία πέµπτα του συνόλου
των µελών της. Η Επιτροπή αποφ-
ασίζει νοµίµως για κάθε θέµα µε
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών της και σε κάθε περίπτω-
ση για κάθε θέµα αυτής εφαρµόζον-
ται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.
2690/1999).

7.Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν
από τις τακτικές συνεδριάσεις της
Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή
ενηµερωτικό σηµείωµα για την πορ-
εία του έργου και τα τυχόν προβλή-
µατα που έχουν ανακύψει.

8.Χρέη γραµµατειακής υποστήριξ-
ης της Επιτροπής καθώς και τήρη-
σης των σχετικών πρακτικών εκτελεί
υπάλληλος του ∆ήµου ο οποίος
ορίζεται µε απόφαση του δηµάρχου.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Προγραµµατική Σύµβαση τρο-
ποποιείται έπειτα από εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης προς
τα αντισυµβαλλόµενα µέρη ειδικώς
αιτιολογηµένη αναφορικά µε τους
λόγους που επιβάλλουν την τροπο-
ποίηση. Για την τροποποίησή της
λαµβάνεται απόφαση των αρµοδίων
οργάνων των συµβαλλοµένων
µερών και υπογράφεται τροποποιητι-
κή σύµβαση.

Τροποποιήσεις αναφορικά µε το
αντικείµενο, τον προϋπολογισµό και
τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης
δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ –
ΡΗΤΡΕΣ

Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβα-
σης θεωρούνται ουσιώδεις. 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου
της παρούσας από έναν εκ των αντι-
συµβαλλοµένων, παρέχει στον έτερο
αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να
αξιώσει αποκατάσταση των συνε-
πειών των αντισυµβατικών ενερ-
γειών εντός εύλογου χρόνου και σε
αντίθετη περίπτωση το δικαίωµα να
καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική
ζηµία του, καθώς και να εγείρει κάθε
άλλη σχετική αξίωση που προβλέπε-
ται στον νόµο ή ειδικώς στους όρους
της παρούσης προγραµµατικής
συµβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΠΙΛΥΣΗ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλ-

λοµένων µερών που αφορά στην
εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της
παρούσας σύµβασης η οποία δεν
επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας
σύµβασης, επιλύεται από τα αρµόδια
∆ικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και

συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα
µέρη και προς απόδειξη αυτών
συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπο-
γράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα,
από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος
θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ   

Στην παρούσα Απόφαση επισυνά-
πτεται και  το παράρτηµα I, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος , της
ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβα-
σης.

Β) Ορίζει ως Μέλη της Κοινής Επι-
τροπής Παρακολούθησης, σύµφωνα
µε την εισήγηση του ∆ιευθυντή Πολε-
οδοµίας του ∆ήµου Ασπροπύργου,
και βάσει του άρθρου 8 του Σχεδίου
της Ανωτέρω Προγραµµατικής
Σύµβασης, που αφορά την Συγκρότ-
ηση, τις Αρµοδιότητες και την Λειτο-
υργία της 5µελούς Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του έργου :

Ως Τακτικό Μέλος: 
Τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο, κο Στεφα-

νή Ελευθέριο, ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, υπάλληλο της ∆ιεύθυ-
νσης Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου,µε  αναπληρωτή :

τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο κο Γιούνη
Γεώργιο, ∆Ε Σχεδιαστών, υπάλληλο
της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου
Ασπροπύργου. 

Χρέη Γραµµατειακής υποστήριξης
της Κοινής Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του έργου, και τήρησης
των σχετικών πρακτικών, θα εκτελεί
Υπάλληλος του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, ο οποίος θα ορισθεί µε Απόφα-
ση ∆ηµάρχου.

Γ) Εξουσιοδοτεί, τον ∆ήµαρχο
Ασπροπύργου, κο Νικόλαο Ι.
Μελετίου, για την υπογραφή της
ανωτέρω Σύµβασης µεταξύ του
∆ήµου Ασπροπύργου και της Περιφ-
έρειας Αττικής.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθµό 343/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

 Συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ∆ιαχ ειριστική Αρχ ή του ΕΠ. Ε.Β.Υ.Σ. του ΤΕΒΑ
στα πλαίσια των  αρµοδιοτήτων  τη,ς πραγµατοποίησε
έλεγχ ο στις 26/6/2018  στα αρχ εία και στις κεν τρικές
αποθήκες  της ΠΕ 44 ∆υτικής Αττικής, µε επικεφαλή
εταίρο τον  ∆ήµο Φυλής  (Αθην ών  18 Άν ω Λιόσια).
Από τον  έλεγχ ο διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε
εγγράφως η ορθή τήρηση όλων  των  προβλεπόµεν ων
διαδικασιών , δεν  σηµειώθηκαν  παρατηρήσεις ή
συστάσεις και ότι το πρόγραµµα υλοποιείται βάσει των
συµβάσεων  και των  καν ον ισµών  του επιχ ειρησιακού
προγράµµατος ΤΕΒΑ.

ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕ/Α΄∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Προειδοποίηση για πολύ αυξηµένο
κίνδυνο πυρκαγιάς σήµερα 16/7/18

Πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) θα είναι και σήµερα ∆ευ-
τέρα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές
της χώρας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον σχετικό χάρτη της Γενικής Γραµµα-
τείας Πολιτικής Προστασίας το περιοχές υψηλού κινδύνου για
εκδήλωση πυρκαγιάς είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος.
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους

πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέρ-
γειες στην ύπαιθρο που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά
από αµέλεια, όπως η ρίψη αναµµένων τσιγάρων, το κάψιµο
ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειµµάτων καθαρισµού, η
χρήση µηχανηµάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκο-
πρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών
κ.α. Επίσης, υπενθυµίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
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Σ
υνεδρι άζει  αύρι ο  Τρί τη 17 Ιουλί ου 2018 και  ώρα  8:30
στο ∆ηµοτι κό Κατάστηµα Ελευσί νας, η αρµόδι α Οι κονο-
µι κή  Επι τροπή του ∆ήµου γι α τη λήψη αποφάσεων στα

παρακάτω θέµτατα της ηµερήσι ας δι άταξης:      

1. Έγκρι ση του υπ.αρι θµ. 3/2018 πρακτι κού της Επι τρο-
πής ∆ι ενέργει ας ∆ι αγωνι σµών Προµηθει ών  που αφορά την
δι αδι κασί α του ανοι κτού ηλεκτρονι κού  δι αγωνι σµού Άνω των
Ορί ων γι α την « Προµήθει α ανταλλακτι κών – ελαστι κών γι α τα
οχήµατα της υπηρεσί ας».

2.Λήψη απόφασης γι α την επανακατάρτι ση των όρων της
δι ακήρυξης γι α την « Εναλλακτι κή ∆ι αχεί ρι ση Αποβλήτων
Εκσκαφών , Κατασκευών και  Κατεδαφί σεων (Α.Ε.Κ.Κ.) , προϋ-
πολογι σµού δαπάνης 124.400,00 €.

3.Λήψη απόφασης γι α την τροποποί ηση της µε αρ. 566/18
απόφαση της Οι κονοµι κής Επι τροπής ως προς τους όρους της
δι απραγµάτευσης γι α την « Συντήρηση Αναβάθµι ση Λογι -
σµι κών, ∆ι αδι κτυακών Εφαρµογών, Συνδροµές Προγραµµάτων
– Εφαρµογών Τεχνι κής Υπηρεσί ας, Ανανεώσει ς κλπ».

4.Έγκρι ση ή µη της έκθεσης γι α την πορεί α του έργου: «
Kατασκευή Σταµπωτού Οδοστρώµατος επί  της οδού Εφέσου
της ∆ηµοτι κής Ενότητας Ελευσί νας», µηνών Φεβρουαρί ου-
Μαρτί ου – Απρι λί ου 2018.

5.Έγκρι ση ή µη της έκθεσης γι α την πορεί α του έργου:
«Kατασκευή Σταµπωτού Οδοστρώµατος επί  της οδού Εφέσου
της ∆ηµοτι κής Ενότητας Ελευσί νας», µηνών Μαί ου – Ιουνί ου –
Ιουλί ου 2018.

6.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Καθαρι ότητας,
Ανακύκλωσης, Περι βάλλοντος και  Πρασί νου  γι α την υποβολή
αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας
( Π.Ο.Υ.) γι α την έκδοση απόφασης ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.) γι α την πραγµατοποί ηση της δαπάνης
γι α  την φύλαξη & φι λοξενί α αδέσποτων ζώων (σκύλων) καθώς
και  την έγκρι ση δαπάνης και  δι άθεση πί στωσης ποσού 

24.800,00 € ( όπου το ποσό των 12.400,00 € θα βαρύνει  το ο.ε.
2018 και  το ποσό των 12.400,00 € θα βαρύνει  το οε. 2019.

7.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Καθαρι ότητας,
Ανακύκλωσης, Περι βάλλοντος και  Πρασί νου  γι α την υποβολή
αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας
( Π.Ο.Υ.) γι α την έκδοση απόφασης ανάληψης  υποχρέωσης (
Α.Α.Υ.) γι α την πραγµατοποί ηση της δαπάνης γι α                       τι ς
εργασί ες καθαρι σµού δι αφόρων ρύπων από επι φάνει ες
κτι ρί ων, µαρµάρων, πλατει ών, πεζοδροµί ων, πι νακί δων κλπ.
δηµόσι ων χώρων ∆.Ε. Ελευσί νας καθώς και  την έγκρι ση
δαπάνης και  δι άθεση πί στωσης ποσού 24.800,00 € .

8.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος Τµήµατος Συντήρησης
Κτι ρι ακών Εγκ/σεων και  Λοι πών Υποδοµών γι α την υποβολή
αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας
( Π.Ο.Υ.) γι α την έκδοση απόφασης ανάληψης  υποχρέωσης (
Α.Α.Υ.) γι α την πραγµατοποί ηση της δαπάνης γι α                       την
προµήθει α ανταλλακτι κών µηχανηµάτων Κ∆ΑΥ καθώς και  την
έγκρι ση δαπάνης και  δι άθεση πί στωσης ποσού 15.000,00 € .

9.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος Τµήµατος ∆ι αφάνει ας,
Προγραµµατι σµού, Οργάνωσης & Πληροφορι κής  γι α την υπο-
βολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρ-
εσί ας ( Π.Ο.Υ.) γι α την έκδοση απόφασης ανάληψης  υποχρέω-
σης ( Α.Α.Υ.) γι α την πραγµατοποί ηση της δαπάνης γι α
την αµοι βή Νοµι κού Αναστασάκη Μηνά ( ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ)
καθώς και  την έγκρι ση δαπάνης και  δι άθεση πί στωσης ποσού
3.100,00 € .

10.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος Τµήµατος ∆ι αφάνει ας,
Προγραµµατι σµού, Οργάνωσης & Πληροφορι κής  γι α την υπο-
βολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρ-
εσί ας ( Π.Ο.Υ.) γι α την έκδοση απόφασης ανάληψης  υποχρέω-
σης ( Α.Α.Υ.) γι α την πραγµατοποί ηση της δαπάνης γι α
την αµοι βή Νοµι κού Παραστατί δη Ελι σάβετ ( ΓΑΚ 1050/2018 &
ΕΑΚ 56/2018)  καθώς και  την έγκρι ση δαπάνης και  δι άθεση
πί στωσης ποσού 372,00 € .

««ΑΑννάάσσαα»»  σσεε  σσηηµµααννττιικκοούύςς
ππννεεύύµµοοννεεςς  ππρραασσίίννοουυ  ααππόό  ττηηνν

ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

Τη συντήρηση του πρασίνου για σηµαντικούς πνεύµο-
νες πρασίνου και χώρους αναψυχής της Αττικής, για τρία
έτη, εξασφαλίζει η Περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου, µε την
υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, συνολικής δαπάνης
656.250 ευρώ µε ΦΠΑ.

Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν στο Πεδίο του
Άρεως (εντός του πάρκου), την πλατεία Πρωτοµαγιάς,
τον Λόφο Εθνικής Αντίστασης, το Αττικό Άλσος (εντός
του άλσους) και το Πάρκο Ριζάρη.

Στο επίκεντρο του έργου είναι η βελτίωση, η προ-
στασία και η ανάδειξη του χαρακτήρα των περιοχών
πρασίνου προκειµένου να αποτελούν πόλους αναψυχής
και πολιτισµού για µικρούς και µεγάλους, µε γνώµονα
την ενδυνάµωση και τη διαφύλαξη της περιβαλλοντικής
ισορροπίας των οικοσυστηµάτων.

Το έργο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη συντήρηση,
άρδευση και διαµόρφωση του πρασίνου, τη φυτοπρο-
στασία του υφιστάµενου πρασίνου, τη συµπλήρωση
φυτικού υλικού όπου απαιτείται, τη συντήρηση του
αρδευτικού συστήµατος, τη βελτίωση των συνθηκών του
εδάφους, τον καθαρισµό των παρτεριών. 

Το περιεχόµενο δε των εργασιών εξειδικεύεται σύµφ-
ωνα µε τις ανάγκες και την υφιστάµενη κατάσταση κάθε
πάρκου.

Πανηγύρι του Ιερού ναού
Προφήτη Ηλία στις Αχαρνες 

Η Ιερά Μητρόπολη
Ιλίου, Αχ αρν ών  και
Πετρουπόλεως και ο
Εν οριακός Ιερός
Ναός Προφήτη Ηλία
Αχ αρν ών  σας
προσκαλεί στο παν -
ηγύρι του ιερού
ν αού προφήτη Ηλία
την  Πέµπτη 19 και
την  Παρασκευή 20
Ιουλίου 2018.

Πρόγραµµα Ιερών
Ακολουθιών
- Πέµπτη 19 Ιουλίου
2018:
7:00 µ.µ.: Μέγας
Αρχ ιερατικός Παν -
ηγυρικός Εσπεριν ός χ οροστατούν τος του Θεοφιλέστα-
του Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου.
- Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018:
7:00 π.µ.: Όρθρος και Παν ηγυρική Θεία Λειτουργία
7:00 µ.µ.: Μεθεόρτιος Εσπεριν ός και λιτάν ευσης της
Ιεράς Εικόν ας του Προφήτη Ηλία
- Την  Πέµπτη 19 Ιουλίου µετά τις Ιερές Ακολουθίες θα
ακολουθήσει Κρητικό και Πον τιακό γλέν τι µε τον
Αν τών η Γαµπιεράκη και τον  Σταύρο Σαββίδη.
- Την  Παρασκευή 20 Ιουλίου Ατόφιο Παραδοσιακό
γλέν τι µε τον  Παν αγιώτη Λάλεζα και τον  Θοδωρή
Τασούλα.
Είσοδος Ελεύθερη. Ώρα έν αρξης: 9:00 µ.µ.
Βωµού Αρτέµιδος, Αχ αρν ές

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΗΗ  δδααππάάννηη  κκααιι  ηη  υυλλοοπποοίίηησσηη  εερργγαασσιιώώνν  κκααθθααρριισσµµοούύ
δδηηµµόόσσιιωωνν  χχώώρρωωνν  σσττηη  ∆.Ε. Ελευσίνας 



8-θριάσιο ∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2018 

ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕ  ΣΣΤΤΟΟ
∆∆..ΣΣ..

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
Ορισµός 

αντιπροσώπου του
∆ήµου Ελευσίνας για να
τον εκπροσωπήσει στην

Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της 

∆ηµοτικής Ανώνυµης
Εταιρείας Πολιτιστικής

Πρωτεύουσας Ελευσίνας
µε διακριτικό τίτλο:
«ELEUSIS 2021».

Σ
ήµερα 16 Ιουλίου 2018
και ώρα  19:30 συν ε-
δριάζει το  ∆ηµοτικό

Συµβουλίο Ελευσίν ας προ-
κειµέν ου ν α αποφασίσει για
τα παρακάτω θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης:

1.Εκλογή – Ορισµός αν τι-
προσώπου του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας για ν α τον  εκπροσω-
πήσει στην  Ετήσια Τακτική
Γεν ική Συν έλευση της ∆ηµο-
τικής Αν ών υµης Εταιρείας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Ελευσίν ας µε διακριτικό
τίτλο: «ELEUSIS 2021».

2.Λήψη απόφασης για την
αγορά ακιν ήτου στο Ο.Τ. 319
του ∆ήµου Ελευσίν ας.

3.Λήψη απόφασης για την
έγκριση χ ορήγησης θέσης
στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. 

4.Λήψη απόφασης για τον
καθορισµό της αµοιβής του
∆ικηγόρου Μην ά Αν αστα-
σάκη για τον  χ ειρισµό πέν τε
(5) εφέσεων , τις οποίες
άσκησε η εταιρεία
«ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ».

5.Λήψη απόφασης για την
έγκριση πρωτοκόλλων  παρα-
λαβής υλικών  προµηθειών  &
παραλαβή των  αν τικειµέν ων
των  συµβάσεων  γεν ικών
υπηρεσιών .

Μήνυµα ∆ηµάρχου Μιχάλη ΣελέκουΜήνυµα ∆ηµάρχου Μιχάλη Σελέκου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!! Όσοι θα φύγουν από τις
πόλεις, για να ξεκουραστούν και να πάρουν
κάποιες ανάσες δροσιάς στα χωριά τους ή
στις όλο και πιο περιορισµένες διακοπές,
είναι οι «τυχεροί»! Όµως και όσοι µείνουν
πίσω, µπορούν έστω να γεµίσουν τα «ήσυχα
βράδια», απολαµβάνοντας επιλεγµένες
ταινίες, στο ιστορικό θερινό σινεµά της
πόλης µας, «ΚΑΤΕΡΙΝΑ». Κάτω, από το
πάντα ιδιαίτερο φεγγάρι του καλοκαιριού,
που άλλες φορές είναι ολόγιοµο και άλλες
φορές σαν µια φέτα καρπούζι, ανάµεσα στη
δροσιά των δέντρων, καθισµένοι αναπαυτι-
κά στις καρέκλες του «σκηνοθέτη», µε
µπύρα ή αναψυκτικό. Επιλέξτε λοιπόν τις
ταινίες που θέλετε να δείτε, πάρτε µαζί και τη
ζακέτα σας και ελάτε να απολαύσετε ένα
ταξίδι στην τέχνη του κινηµατογράφου, στην
«ΚΑΤΕΡΙΝΑ», το σηµείο αναφοράς για το
καλοκαιρινό Χαϊδάρι!

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ - ∆ΕΥΤΕΡΑ 16-
7 στις 21:00

(Chez Nous / This Is Our Land)
Σκηνοθεσία: Λούκα Μπελβό
Πρωταγωνιστούν: Έµιλι Ντεκέν, Γκιγιόµ Γκουί,

Αντρέ Ντουσολιέ
∆ιάρκεια 117’ Έτος παραγωγής: 2017
Είδος: Κοινωνικό, Πολιτικό
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Πωλίν είναι µια αυτοαπασχο-

λούµενη νοσοκόµα σε µια κωµόπολη της Γαλλίας.
Αφοσιωµένη και γενναιόδωρη στις σχέσεις της
αποτελεί ηθικό πρότυπο για όλους. Ένα ανερχό-
µενο εθνικιστικό κόµµα θα εκµεταλλευτεί τη δηµο-
φιλία και την ακεραιότητα της τοποθετώντας την
υποψήφια στις τοπικές εκλογές. Χωρίς να έχει
καµία πολιτική πεποίθηση η ίδια και παρά τις αντι-
δράσεις του περίγυρου της, η Πωλίν συνεχίζει
µέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια σε ένα συγκλονι-
στικό φινάλε.

KANGAMBA - ∆ΕΥΤΕΡΑ 23-7 στις 20:00
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η ταινία Kanganba σε σκηνοθεσία

του Ροχέλιο Παρίς, είναι µια παραγωγή του ICAIC
µε θέµα τη διεθνιστική συµµετοχή κουβανικών
ενόπλων δυνάµεων (FAR) στον αντιαποικιακό
αγώνα της Αγκόλας. Είναι Αύγουστος του 1983
όταν µια µικρή οµάδα κουβανών και αγκολέζων
µαχητών µε ελάχιστα εφόδια, στην τοποθεσία
Καγκάµπα στα νότια της χώρας, κρατούν τις
θέσεις τους για πάνω από µια βδοµάδα απέναντι
στις επιθέσεις ισχυρότατων δυνάµεων της UNITA,
που έχουν εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί από τα
ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΜΑ - ∆ΕΥΤΕΡΑ
30-7 στις 21:00

Beyond Beyond. Σκηνοθεσία:
Εσµπεν Τοφτ Γιάκοµπσεν

∆ιάρκεια: 78 λεπτά. Είδος:
κινούµενα Σχέδια 

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Γιόχαν είναι ένας
µικρός κούνελος που ζει ευτυχισµέ-
νος µε την οικογένειά του, στη µακρ-
ινή Κουνελοχώρα. Όταν η µητέρα
του θα χαθεί ξαφνικά, ο Γιόχαν θα
αποφασίσει να ξεκινήσει ένα περιπε-
τειώδες και δύσκολο ταξίδι για να την φέρει πίσω.
Στη διαδροµή, θα συναντήσει παράξενα πλάσµα-
τα, αξιολάτρευτους συµµάχους και τροµερές
δυσκολίες, µέχρι να φτάσει στο Βασίλειο του πιο
ισχυρού αντίπαλου του: του Βασιλιά του Φτερού!
Είναι δύσκολο, και χρειάζεται και αρκετή λεπτότ-
ητα, για τις παιδικές ταινίες, όταν τολµούν να προ-
σεγγίζουν σοβαρά θέµατα όπως είναι ο θάνατος
και το πως κάποιος διαχειρίζεται το πένθος του. Η
µεταφορά του «δύσκολου» θέµατος σε ένα παι-
δικό παραµύθι, µε πρωταγωνιστές χαρακτήρες
ζώων είναι ίσως και ο πιο δοκιµασµένος και εύκο-
λος τρόπος.

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΨΑΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ -
∆ΕΥΤΕΡΑ 6/8 21:00

(Seefood)
Σκηνοθεσία: Άουν Χόε Γκο. ∆ιάρκεια: 93’.

Είδος: κινούµενα Σχέδια. Ετος παραγωγής: 2011 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας µικρός καρχαρίας «µπαµ-

πού» θα κάνει τα πάντα προκειµένου να προστα-
τέψει µια ντουζίνα καρχαριάκια από τα χέρια δυο
ανήλικων λαθροκυνηγών, επιστρατεύοντας τη
βοήθεια των πιστών του φίλων.

ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑ∆ΕΣ - ∆ΕΥΤΕΡΑ 13-8 στις
21:00

(Floquet de Neu / Copito de Nieve)
Σκηνοθεσία: Αντρέ Σαέρ
Είδος: Κινούµενα Σχέδια, Κωµωδία
Ετος παραγωγής: 2011 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Νιφάδας είναι πολύ γλυκός αλλά

και πολύ ξεχωριστός, αφού είναι ο µοναδικός λευ-
κός γορίλας στον κόσµο και το κύριο αξιοθέατο
του ζωολογικού κήπου. Τα παιδιά τον λατρεύουν!
Κάτι που δεν ισχύει όµως για τους άλλους γορίλες
του κήπου, που τον απορρίπτουν λόγω της διαφ-
ορετικότητας τουQ 

Ο Νιφάδας τότε θα πάρει τη µεγάλη απόφαση
να κάνει τα πάντα για να πάψει να είναι διαφορε-
τικός! Με τη βοήθεια του καλύτερού του φίλου,
ενός εκκεντρικού κόκκινου πάντα που ακούει στο
όνοµα Αιλούρ, ο Νιφάδας σχεδιάζει µια µυστική
αποστολή να γλιστρήσει έξω από το ζωολογικό
κήπο. Και τότε ξεκινούν οιQ Γοριλοµπελάδες! Και
οι δύο φίλοι θα βρεθούν αντιµέτωποι µε µάγισσες,
επιστήµονες και πολλούς άλλους µπελάδες,
χαρίζοντας ατέλειωτες στιγµές γέλιου σε µικρούς
και µεγάλους!

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ∆ΕΥΤΕΡΑ 20-8 στις
21:00

Σκηνοθεσία: Λουίς Πουένσο
Πρωταγωνιστούν: Χέκτορ Αλτέριο, Νόρµα Αλε-

άντρο, Ανάλια Κάστρο
∆ιάρκεια: 112’, Είδος: Κοινωνική, Ετος παρα-

γωγής: 1985 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Αργεντινή, 1983. Η Αλίσια, µητέρα

ενός υιοθετηµένου 5χρονου κοριτσιού, διδάσκει
ιστορία σε ένα σχολείο στο Μπουένος Άιρες. Τόσο
στην επαγγελµατική όσο και στην προσωπική της
ζωή είχε πάντοτε αποδεχτεί την «επίσηµη
εκδοχή», µέχρι που µια µέρα το προσωπείο του
καθεστώτος αρχίζει να καταρρέει γύρω της.

Στις ρωγµές αυτού του τεράστιου ψέµατος, η
Αλίσια υποψιάζεται ότι η Γκάµπι, το κορίτσι που
έχει υιοθετήσει, είναι ίσως η κόρη ενός «εξαφανι-
σµένου», ενός από τα χιλιάδες θύµατα που
βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν από την
κυβέρνηση Πινοσέτ µε την κατηγορία της τροµο-
κρατίας τη δεκαετία του ’70. Και τότε ξεκινά ένα
επώδυνο και πεισµατικό ταξίδι αναζήτησης της
αλήθειας - ένα ταξίδι στο οποίο κινδυνεύει να
χάσει τα πάντα.

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ - ∆ΕΥΤΕΡΑ 27-8 στις 21:00
(Beynelmilel / The International)
Σκηνοθεσία: Muharrem Gulmez, Sirri Süreyya

Önder
Ηθοποιοί: Cezmi Baskin, Özgü Namal, Umut

Kurt
Είδος: ∆ράµα, ∆ιάρκεια: 98, Έτος παραγωγής:

2006 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Σε ένα χωριό της Τουρκία, το Αντι-

γιανάν, η στρατιωτική χούντα έχει επιβληθεί στον
τρόπο ζωής των κατοίκων, αφού βρισκόµαστε στο
1982. Μια οµάδα από αυτούς έχει φτιάξει µια µου-
σική µπάντα και ζει στην παρανοµία, διορ-
γανώνοντας κρυφές παραστάσεις. Όταν συλλαµ-
βάνονται, τα πράγµατα αλλάζουν, αλλά προςQ το
καλύτερο. Ο διοικητής της περιοχής αποφασίζει
να τους οργανώσει σε επίσηµη στρατιωτική µπάν-
τα. Τώρα προετοιµάζονται πυρετωδώς για την
άφιξη επισήµων από την πρωτεύουσα και ενώ οι
ντόπιοι αντιστασιακοί θέλουν να προκαλέσουν
φασαρία. Θα πάνε όλα καλά, ή το ότι κανείς τους
δεν γνωρίζει τον ήχο της σοσιαλιστικής διεθνούς,
θα τα τινάξει όλα στον αέρα;

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Στην ηµερίδα απηύθυναν χαιρετισµό ο
κ. Ν. Καραγεωργίου, Αντιπρόεδρος του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιά
& Επίτιµο Μέλος ∆.Σ. του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, ο
κ. Α. Μιχάλαρος, Πρόεδρος του Βιοτεχνι-
κού Επιµελητηρίου Πειραιώς, ο  κ. Ι.
Μουρτζούκος, Β΄ Αντιπρόεδρος του
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειρ-
αιώς, κ. ο Γ. ∆ρίκος, Πρόεδρος Οµο-
σπονδίας Επαγγελµατικών, Βιοτεχνών
και Εµπορικών Σωµατείων ∆υτικής Αττι-
κής και ο κ. Ε. Λίγγος, Πρόεδρος του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας.

Μίλησαν επίσης, ο κ. Σ. Γαβρόγλου,
∆ιευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών και ∆ιεθνών ∆ικτύων Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.∆.), ο κ. Π. Καλδής, Καθηγητής του
Τµήµατος Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου & Ποτών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
τ. Αναπληρωτής Πρύτανη του τ. ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και η κ. Β. Φιλίππου, εκπρόσω-
πος του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, (Ο.Α.Ε.∆.) Εργασιακή
Σύµβουλος ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Την  οπτική του φαιν οµέν ου της αν εργίας από την  πλευρά των  επιχ ειρήσεων
της περιοχ ής, παρουσίασαν  µε τις τοποθετήσεις τους, ο κ. Ν. Κουσκούλης, ∆ιε-
υθυν τής Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού & Αν θρωπίν ων  Πόρων  της «ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ
ΑΒΕΕ», η κ.  Γ. Ρεπαν έλλη, HR Manager της «ΑΝΕ∆ΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ», ο κ.  ∆.
Αποστολόπουλος, Administration Director της «SYNERGY ΑΕ», καθώς και η κ. Ε.
Μπόν α, Υπεύθυν η Προσωπικού της «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η (VITEX) AE».

∆∆∆∆ΩΩΩΩΡΡΡΡΕΕΕΕΑΑΑΑΝΝΝΝ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΚΚΚΚΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΟΟΟΟΓΓΓΓΡΡΡΡΑΑΑΑΦΦΦΦΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΧΧΧΧΑΑΑΑΪΪΪΪ∆∆∆∆ΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙ     
ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΙΙΝΝΕΕ--ΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ
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«Ανάσα Ζωής» η 11η
αιµοδοσία για το παιδί
στο Ζεφύρι,  που πραγ-
µατοποιήθηκε µε επιτ-
υχία την Κυριακή 8 Ιου-
λίου στο Πνευµατικό
κέντρο Ζεφυρίου. 

Την αιµοδοσία οργά-
νωσαν η Ένωση
Γονέων Ζεφυρίου και η
Επιτροπή Νέας Γενιάς
∆ήµου Φυλής, υπό την
αιγίδα του Νοµικού
Προσώπου «Η Πάρν-
ηθα» και σε συνεργασία
µε το Νοσοκοµείο
Παίδων Αθηνών Π.& Α.
Κυριακού. 

Εξαιρετικά ικανοποιηµένος από την προσέλευση των
εθελοντών δήλωσε ο συντονιστής και διαχειριστής της
«Τράπεζας αίµατος για το Παιδί» Αντιδήµαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας. «Επιλέγουµε συνειδητά να
κάνουµε καλοκαίρι την µια από τις δυο αιµοδοσίες µας
γιατί αυτή την εποχή οι ανάγκες για αίµα είναι αυξηµένες.
Είµαστε ευτυχείς γιατί κάθε φορά οι εθελοντές, µας
δικαιώνουν µε την προσέλευση και την διάθεση προσφ-
οράς τους» σηµείωσε ο Θανάσης Σχίζας που ευχα-
ρίστησε τους εθελοντές, το σύλλογο γονέων Ζεφυρίου,
το Νοµικό Πρόσωπο «η Πάρνηθα», την Επιτροπή Νέας
Γενιάς του ∆ήµου Φυλής και το Νοσοκοµείο Παίδων Αθη-
νών Π.& Α. Κυριακού για την αγαστή συνεργασία. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων Ζεφ-
υρίου Ηλίας Κοκκίνης σηµείωσε πως παρότι τα σχολεία
είναι κλειστά η γονεϊκή σχολική κυψέλη του Ζεφυρίου δεν
κλείνει ποτέ και παραµένει σε εγρήγορση. « Η Τράπεζα
αίµατος για το Παιδί, µας ενώνει όλους κάτω από τον ίδιο
σκοπό που είναι η υγεία και η ευηµερία των παιδιών µας
αλλά και όλων των παιδιών. 

Μετράµε έντεκα πετυχηµένες αιµοδοσίες και στοχεύο-
υµε σε πολλές περισσότερες αλλά κυρίως δίνουµε το
παράδειγµα της αγάπης και της προσφοράς στα παιδιά
µας για να µπορούµε να ελπίζουµε  σε ένα καλύτερο και
πιο ευαισθητοποιηµένο κόσµο» υπογράµµισε ο κ. Κοκ-
κίνης.

Η τράπεζα  όλου του Ζεφυρίου «Η σηµερινή 11η αιµο-
δοσία εντάσσεται στο πλαίσιο των µουσικών
εκδηλώσεων που οργανώσαµε για τη Γιορτή Νεολαίας,
γιατί εκτός από τη χαρά και τη διασκέδαση, στη ζωή
υπάρχει και η προσφορά και αυτή η επιτροπή ιδρύθηκε
για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Συµµετέχουµε σε όλες τις
αιµοδοσίες και ως εθελοντές και ως συνδιοργανωτές
γιατί τα δέκα λεπτά που απαιτεί µια αιµοδοσία και για µας
δεν σηµαίνουν τίποτα, σε κάποιον άλλον δίπλα µας µπο-
ρεί να κρίνουν την ίδια του τη ζωή και είναι άδικο και
λυπηρό να χάνονται ζωές λόγω αδιαφορίας» υπογράµµι-
σε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νέας Γενιάς και Αναπ-
ληρωτής ∆ήµαρχος Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισµού
Μαρίνος Σαρλάς. 

Η Τράπεζα Αίµατος για το Παιδί ιδρύθηκε από την
Ένωση των Συλλόγων Γονέων Ζεφυρίου πριν από 

περίπου πέντε χρόνια όταν την προεδρία των συλλό-
γων είχε ο Θανάσης Σχίζας και για την εποχή της ήταν
µια πρωτοποριακή κίνηση αγάπης και φροντίδας στο
συνάνθρωπο. 

Η στόχευση της στο παιδί την έκανε να ξεχωρίσει από
τις άλλες προσπάθειες ευαισθητοποίησης του κόσµου
και σήµερα µετρά έντεκα επιτυχηµένες αιµοδοσίες που
έχουν συνεισφέρει πάνω από 360 φιάλες αίµατος στους
συµπολίτες µας. 

«Λόγω επαγγέλµατος ήξερα ότι ο στόχος µας πέρα
από την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση του κόσµου
πρέπει να είναι η δηµιουργία µιας συµπαγούς βάσης
ανθρώπων που θα φύγουν από την περιστασιακή αιµο-
δοσία και θα γίνουν συστηµατικοί εθελοντές αιµοδότες. Η
«Τράπεζα αίµατος για το Παιδί» καταφέραµε να αγκαλια-
στεί από πολλούς ανθρώπους και φορείς που τελικά
αποδείχθηκε πως Q το έχουν στο αίµα τους να δίνουν
ζωή. 

Η συντροφιά αυτή σε κάθε αιµοδοσία γίνεται όλο και
πιο µεγάλη µε αργό αλλά σταθερό ρυθµό και σε αυτή τη

«συντροφιά» δεν περισσεύει κανείς. Τους θέλουµε
όλους» υπογράµµισε ο Θανάσης Σχίζας. 

Ήδη ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ξεκινή-
σει την διαδικασία για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρ-
τας κάθε αιµοδότη, που πλέον µετά από έντεκα αιµο-
δοσίες, µετατρέπετε αυτοδίκαια σε πιστοποιηµένο σταθ-
ερό αιµοδότη.

««ΑΑννάάσσαα»»  ΖΖωωήήςς  έέδδωωσσεε  γγιιαα  αακκόόµµηη  µµιιαα  φφοορράά  ηη  1111ηη  εεθθεελλοοννττιικκήή
ααιιµµοοδδοοσσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ««ΤΤρράάππεεζζαα  ααίίµµααττοοςς  γγιιαα  ττοο  ππααιιδδίί»»  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ      
ΛΕΩΦ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ
Τ.Κ. 19018 ΤΗΛ. 2132028811

Ελευσίνα: 12/7/2018
Αρ. Πρωτ.: 10 

∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
Στάση Εργασίας (11:30 π.µ. έως 3 µ.µ.)

Συγκέντρωση Υπουργείο Υγείας στις 12:30 
Συµµετέχουµε στην κινητοποίηση που

οργανώνεται µετά τη σύσκεψη,
που πραγµατοποιήθηκε στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ,   

µε τη συµµετοχή 14 σωµατείων εργαζοµένων
νοσοκοµείων και στη Συγκέντρωση στο Υπουρ-

γείο υγείας, µαζί µε την ΟΕΝΓΕ
Τα αντι λαϊ κά µέτρα στην Υγεί α – Πρόνοι α αποσκοπούν    στην
αύξηση της κερδοφορί ας των επι χει ρηµατι κών οµί λων 

Οι  δι ακηρύξει ς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι   φτάνουµε στο
«τέλος των µνηµονί ων», ενώ δι ατηρούν όλους τους µνηµονι ακούς
νόµους και  προωθούν νέο πακέτο αντι λαϊ κών µέτρων (µεί ωση
αφορολόγητου, περι κοπές συντάξεων, ι δι ωτι κοποι ήσει ς)
αποσκοπούν µόνο στο να εµποδί σουν η αγανάκτηση µας να
µετατραπεί  σε οργανωµένη δράση γι α τα δι και ώµατα µας. 
Κρύβουν ότι  η ανάπτυξη, δηλαδή η ανάκαµψη της κερδοφορί ας
των επι χει ρηµατι κών οµί λων, εκτός από το τσάκι σµα των
µι σθών, απαι τεί  τη µεί ωση και  του «µη µι σθολογι κού κόστους»
µέσω της περι κοπής των κρατι κών και  εργοδοτι κών δαπανών
γι α την υγει ονοµι κή περί θαλψη και  την µετατροπή της σε ολοέ-
να ακρι βότερο εµπόρευµα γι α τι ς λαϊ κές οι κογένει ες και  ευνοϊ -
κό πεδί ο επενδύσεων και  κερδοφορί ας γι α τους επι χει ρηµατι -
κούς οµί λους.
 
Στην κυβερνητι κή προπαγάνδα απαντάµε µε κλι µάκωση του
αγώνα µας γι α:
► να µην απολυθεί  κανένας συνάδελφος. Να µονι µοποι ηθούν
όλοι  οι  εργαζόµενοι  µε ελαστι κές εργασι ακές σχέσει ς (επι κο-
υρι κοί , µέσω ΟΑΕ∆, µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, εργολαβι κοί )

► µαζι κές προσλήψει ς µόνι µου προσωπι κού. Αναµόρφωση
του Οργανι σµού ώστε να αντι στοι χεί  στι ς πραγµατι κές ανάγ-
κες.
► ουσι αστι κές αυξήσει ς στους µι σθούς µας. Επαναφορά του
13ου και  14ου µι σθού.
► να µην περι κοπεί  το ανθυγι ει νό επί δοµα. Να επεκταθεί  και
να ενταχθούν στα ΒΑΕ όλοι  οι  εργαζόµενοι  που εργάζονται  σε
αντί στοι χες συνθήκες. Άµεση λήψη µέτρων γι α την προστασί α
της υγεί ας και  ασφάλει ας σε όλους τους χώρους.
► δηµι ουργί α δηµόσι ου δωρεάν βρεφονηπι ακού και  παι δι κού
σταθµού γι α τα παι δι ά των εργαζοµένων.
Γι α να εί ναι  αποτελεσµατι κός ο αγώνας µας, χρει άζεται  να
στρέφεται  ενάντι α στον πραγµατι κό µας εχθρό: τους επι χει ρ-
ηµατι κούς οµί λους, τι ς κυβερνήσει ς τους και  την Ε.Ε.–∆ΝΤ. Να
δι εκδι κεί  τη δηµι ουργί α ενός σύγχρονου αποκλει στι κά δηµό-
σι ου, δωρεάν συστήµατος υγεί ας – πρόνοι ας, που θα καλύπτει
πλήρως τι ς λαϊ κές ανάγκες και  θα εξασφαλί ζει  µόνι µη, σταθε-
ρή εργασί ας µε πλήρη δι και ώµατα σε όλους τους εργαζόµενο-
υς.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

19ης / 2018 συν εδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Συζήτηση-εν ηµέρωση

σχετικά µε το θέµα των  ν έων
αν τικειµεν ικών  αξιών
ακιν ήτων , στον  ∆ήµο
Ασπροπύργου.

Αρ. Απόφ .: 344

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
την 26 Ιουνίου 2018, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 20:00 µ.µ, συνήλθε σε
τακτική  δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την

υπ  ̀αριθµ. 
15721/21-6-2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η
οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα
τα µέλη του Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις, του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της

συνεδρίασης ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι, από τα 33 µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
παρόντα ήταν τα   25, απόντα  8,
και ονοµαστικά:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) Μ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

19)ΜΥΛΩΝΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 2 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
2 5 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        

 ΑΠΟΝΤΕΣ
1 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη
συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη,
υπάλληλος του ∆ήµου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της 

νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος,
κ. Αντώνιος Ν. Καραµπούλας,
κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το

11ο θέµα  της Ηµερήσιας
∆ιάταξης  µε τίτλο: 
«Συζήτηση-ενηµέρωση σχετικά 

µε το θέµα των νέων
αντικειµενικών αξιών ακινήτων,
στον ∆ήµο Ασπροπύργου»,
έδωσε  τον λόγο στον ∆ήµαρχο
,κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, ο οποίος
επισήµανε ότι µε την Υπουργική
απόφαση για τον καθορισµό των
νέων αντικειµενικών αξιών
ακινήτων προβλέπεται αύξηση
της τάξεως του 8% για τον ∆ήµο
Ασπροπύργου και τις γειτονικές
περιοχές, πράγµα το οποίο θα
επηρεάσει τον ΕΝΦΙΑ και τις
µεταβιβάσεις ακινήτων.
Τόνισε ότι, πρόκειται για µια

τεράστια αδικία για την περιοχή
και πρότεινε στο Σώµα να
προσφύγει, ο ∆ήµος
Ασπροπύργου, στη δικαιοσύνη –
µε ανάθεση της υπόθεσης σε
δικηγόρο -  για να αποτραπεί
αυτό το πλήγµα.

Ακολούθησε διαλογική
συζήτηση.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού

έλαβε υπόψη:
Την πρόταση του ∆ηµάρχου , κ.

Νικολάου Ι. Μελετίου,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.

Αντωνίου  Καραµπούλα, 

Τ ις τοποθετήσεις  των
επικεφαλής – εκπροσώπων των
παρατάξεων

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «πρότασης
του ∆ηµάρχου, κ. Νικολάου Ι.
Μελετίου, για προσφ υγή του
∆ήµου Ασπροπύργου, στη
δικαιοσύν η  αν αφ ορικά, µε το
θέµα της αύξησης  των  ν έων
αν τικειµεν ικών  αξιών
ακιν ήτων  στον  ∆ήµο µας»,
τάχθηκαν  είκοσι πέν τε 

(25) µέλη του συµβουλίου, και
ον οµαστικά οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) Μ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
22)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ 
ΕΛΕΝΗ

23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
2 5 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την   προσφ υγή του
∆ήµου Ασπροπύργου στη
δικαιοσύν η, για την  κατάρριψη
της υπ’ αριθµ. 1113/12-6-2018
Υπουργικής Απόφ ασης (ΦΕΚ
2192/Τ.Β/12-6-2018)  σχετικά µε
τον  καθορισµό των  ν έων
αν τικειµεν ικών   αξιών  και
συγκεκριµέν α σε ότι αφ ορά την
αύξηση  τους στην  Περιφ έρεια
του ∆ήµου µας.
Κατόπιν  αυτού θα ορισθεί

∆ικηγόρος,  µε εµπειρία  σε
αν άλογες υποθέσεις, από την
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. 

Αφ ού  συν τάχθηκε  και
αν αγν ώσθηκε  το  πρακτικό
αυτό, υπογράφ εται  ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξον τα
αριθµό 344.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε

αριθµ. 20ης / 2018 συνεδρία-
σης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ:. Λήψη απόφασης

σχετικά µε: α)Την έγκριση της
σύναψης και την αποδοχή των

όρων της Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ των φορέων:

1. της Γενικής Γραµµατείας
Νέας Γενιάς & ∆ια Βίου Μάθη-
σης, του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων,
2.  του ∆ήµου Ασπροπύργου
και 3. του Ιδρύµατος Νεολαίας
και ∆ια Βίου Μάθησης Ν.Π.Ι.∆.,
για την υλοποίηση της Πράξης

«Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.)- Νέα Φάση», µε

κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»,

β)Τον ορισµό του Υπευθύνου
του Κέντρου Κοινότητας, του

∆ήµου Ασπροπύργου, ως
συνεργάτη για την υλοποίηση

της Πράξης και γ) Την εξου-
σιοδότηση του ∆ηµάρχου, κ.
Νικόλαου Μελετίου, για την

υπογραφή αυτής.

Αρ. Απόφ.: 365

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
09 Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 20:00 µ.µ, συνήλθε σε
τακτική  δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την υπ` αριθµ.
16846/04-7-2018 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου, κ. Αντώνιου
Νικ. Καραµπούλα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του 

Συµβουλίου, και στον ∆ήµα-
ρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις, του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α`).

Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου παρόντα ήταν τα   22,
απόντα  11   και ονοµαστικά:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
10)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 0 ) Μ ΑΥ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 2 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
6)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 1 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος το 7ο θέµα  της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Λήψη απόφασης σχετικά µε:
α)Την έγκριση της σύναψης και
την αποδοχή των όρων της Προ-
γραµµατικής Σύµβασης µεταξύ
των φορέων: 1. της Γενικής Γραµ-
µατείας Νέας Γενιάς & ∆ια Βίου
Μάθησης, του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, 2.  του ∆ήµου Ασπροπύργου
και 3. του Ιδρύµατος Νεολαίας και
∆ια Βίου Μάθησης Ν.Π.Ι.∆.,  για
την υλοποίηση της Πράξης «Κέν-
τρα ∆ια Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.)- Νέα Φάση», µε
κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», β)Τον
ορισµό του Υπευθύνου του Κέν-
τρου Κοινότητας, του ∆ήµου
Ασπροπύργου, ως συνεργάτη για
την υλοποίηση της Πράξης και γ)
Την εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου,
για την υπογραφή αυτής», έθεσε
υπόψη των µελών την από 29-7-
2018 εισήγηση του ∆ηµάρχου κου
Νικολάου Ι. Μελετίου, η οποία έχει
ως κάτωθι:  ως κάτωθι:

«Κυρίες και Κύριοι, ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, 

Με την υπ΄ αριθ. 403/25-9-2012
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
αποφασίσθηκε η υπογραφή
Συµφώνου Συνεργασίας, µε τη
Γ.Γ. ∆ια Βίου Μάθησης, και ο
∆ήµος Ασπροπύργου εντάχθηκε
στις Πράξεις «Κέντρα ∆ια Βίου
Μάθησης –Προγράµµατα Εθνικής
Εµβέλειας και Προγράµµατα
Τοπικής Εµβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθη-
ση» - ΥΠ.∆.Β.Μ.Θ. – ΕΣΠΑ, για
την υλοποίηση προγραµµάτων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Εθνικής
και Τοπικής Εµβέλειας.

Με το υπ. αριθ. Πρωτ. 2328/14-
11-2016, η Γενική Γραµµατεία ∆ιά
Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Μ.) του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµά-
των και το Ίδρυµα Νεολαίας και
∆ιά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), κάλεσε τους
∆ήµους σε υποβολή Αίτησης
Ενδιαφέροντος, για συµµετοχή
τους στην Πράξη ««Κέντρα ∆ιά
Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα
Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212,
του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ».

Με την υπ΄ αριθ. 632/7-12-2016
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
αποφασίσθηκε η Συµµετοχή στην
Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθη-
σης (Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση» µε
κωδικό ΟΠΣ 5002212του Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», και
ορισµός υπευθύνων εκπρ-
οσώπων του ∆ήµου.

Κατόπιν των ανωτέρω ο ∆ήµος
Ασπροπύργου, η Γενική Γραµµα-
τεία Νέας Γενιάς & ∆ιά Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, και το Ίδρυµα Νεολαίας και
∆ιά Βίου Μάθησης, πρέπει να
προβούν  στη σύναψη Προγραµ-
µατικής Σύµβασης, µε την οποία
θα προσδιορίζουν το γενικό
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους
για την εκτέλεση του αντικειµένου
της.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
για την Πράξη
«Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης

(Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση»
µε κωδικό ΟΠΣ 5002212του

Ε.Π. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Στην Αθήνα σήµερα,
QQQQQQQQQ. 2018, οι
παρακάτω συµβαλλόµενοι,
καλούµενοι εφεξής «συµβαλλόµε-
να µέρη»:
α) Αφενός, το Ελληνικό

∆ηµόσιο, το οποίο ενεργεί δια της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς
& ∆ιά Βίου Μάθησηςτου Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, που εδρεύει στο
Μαρούσι, οδός Α. Παπανδρέου
37, καλούµενη εφεξής απλώς
«Γ.Γ. Ν.Γ.∆.Β.Μ.», και εκπροσω-
πείται νόµιµα από τον Υφυπουργό
Παιδείας Έρευνας και Θρησκε-
υµάτων κ. Μπαξεβανάκη ∆ηµήτρ-
ιο
β) Αφετέρου, ο «∆ήµος

Ασπροπύργου», ΟΤΑ Α΄ βαθµού,
που εδρεύει στον Ασπρόπυργου,
οδός Λ. ∆ηµοκρατίας , αριθµός
18, και εκπροσωπείται νόµιµα στο
παρόν από τον ∆ήµαρχο κ. Νικό-
λαο Μελετίου και θα καλείται εφε-
ξής απλώς «∆ήµος» και
γ) Εκ τρίτου, το «Ίδρυµα

Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης»,
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) του ευρύτερου
∆ηµόσιου Τοµέα, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αχαρνών
αριθµός 417 και Κοκκινάκη, και
εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν
από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κ. Ζέρβα ∆ηµήτριο
και θα καλείται εφεξής
«Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.»
Έχοντας υπόψη την κείµενη

Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία
και ειδικότερα τις παρακάτω δια-
τάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε
φορά :
Τις διατάξεις του ν. 3879/2010

«Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163
Α΄) και ιδίως τα άρθρα 8 και 21.
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωµέν-
ης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και
ιδίως το άρθρο 100 . 
Τις διατάξεις του ν.4115/2013

(ΦΕΚ 24/A/30-11-2013), «Οργά-
νωση και λειτουργία Ιδρύµατος
Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισµού Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγε-
λµατικού προσανατολισµού και
άλλες διατάξεις».
Την αριθµ.

81986/ΕΥΘΥ712/2015 (Β΄ 1822)
απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού «Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιµότητας δαπανών για τα προ-
γράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
- Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων
συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµε-
νων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιά-
µεσους Φορείς – ∆ιαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσµά-
των αξιολόγησης πράξεων»,
όπως ισχύει.
Την µε αρ. πρωτ. 9710/22-07-

2016 πρόσκληση της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού» για την υποβολή για την
Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθη-
σης (Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση». 
Την µε αρ. πρωτ. 13346/12-10-

2016 απόφαση «Ένταξη της
Πράξης Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθη-
σης (Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση µε
κωδικό ΟΠΣ 5002212 στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση
2014-2020» του Ειδικού Γραµµα-
τέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π.
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου, όπως ισχύει.
Την µε αρ. πρωτ. 600/4/6333/13-

2-2017 εγκεκριµένη απόφαση
υλοποίησης µε ίδια µέσα του
Υποέργου 4 «Υλοποίηση εκπαι-
δευτικού έργου σε Περισσότερο
Ανεπτυγµένες Περιφέρειες
(ΠΑΠ)».
Την υπ’ αρ. 2328/14-11-2016

ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και ∆ιά
Βίου Μάθησης και Ιδρύµατος
Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης
µε θέµα «Ανοιχτή πρόσκληση
προς τους ∆ήµους της χώρας».
Το υπ΄ αριθ. 43700/16-12-2016

έγγραφο διαβίβασης της αίτησης
συµµετοχής του ∆ήµου, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας συµφωνίας,.
Την υπ΄ αριθ. 403/25-09-2012

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ασπροπύργου περί
ίδρυσης Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθη-
σης.
Την υπ.  αριθ. 632/7-12-2016

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ασπροπύργου περί
συµµετοχής στο εν λόγω Έργο,
και  ορισµού Υπευθύνων Εκπρ-
οσώπων του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου.

συµφωνούνται και γίνονται αµοι-
βαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
τα συµβαλλόµενα µέρη προ-

βαίνουν, στη σύναψη της παρ-
ούσας Προγραµµατικής Σύµβα-
σης, µε την οποία προσδιορίζουν
το γενικό πλαίσιο και τους ειδι-
κούς όρους για την εκτέλεση του
αντικειµένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα συµβαλλόµενα µέρη
εκδηλώνουν εγγράφως το ενδια-
φέρον τους, δεσµεύονται από
κοινού για τη συνεργασία τους µε
αντικείµενο την οργάνωση και τον
συντονισµό για την αποτελεσµα-
τική εφαρµογή προγραµµάτων
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
µέσω των Κέντρων ∆ιά Βίου
Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) του ∆ήµου,
θέτοντας παράλληλα τους γενι-
κούς όρους που θα διέπουν τη
συνεργασία τους αυτή στο
πλαίσιο της εγκεκριµένης πράξης
«Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση» µε
κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ειδικό-
τερα του Υποέργου 4 «Υλο-
ποίηση εκπαιδευτικού έργου σε
ΠΑΠ».
Το Υποέργο 4 «Υλοποίηση του

εκπαιδευτικού έργου σε ΠΑΠ»
της Πράξης «Κέντρα ∆ιά Βίου
Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα
Φάση» έχει ως αντικείµενο τη
συνέχιση και διεύρυνση του
θεσµού των Κέντρων ∆ιά Βίου
Μάθησης, στην κατηγορία Περιφ-
ερειών ΠΑΠ, που είτε ιδρύθηκαν
και λειτούργησαν κατά την προη-
γούµενη Προγραµµατική Περίοδο
(ΠΠ), από ΟΤΑ Α΄ βαθµού είτε
πρόκειται να λειτουργήσουν για
πρώτη φορά την τρέχουσα ΠΠ.
Ειδικότερα, αφορά στο σχεδια-
σµό και την υλοποίηση προγραµ-
µάτων ∆ιά Βίου Μάθησης στον
ενήλικο πληθυσµό, µε έµφαση σε
άτοµα από ΕΚΟ. Βασικός στόχος
του Υποέργου (4) είναι η καλλιέρ

γεια και ανάπτυξη των βασικών
ικανοτήτων (corecompetences)
διά βίου µάθησης (π.χ. επικοι-
νωνία σε ξένες γλώσσες, µαθητι-
κή ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα,
κοινωνικές δεξιότητες και ικανότ-
ητες, επιχειρηµατικότητα Κ.λπ.).
Στα Κ.∆.Β.Μ. θα υλοποιούνται

δράσεις µη τυπικής εκπαίδευσης
και ειδικότερα δράσεις γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα
Κ.∆.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλι-
κες άνεργους και εργαζόµενους,
ανεξάρτητα από  φύλο, µορφω-
τικό επίπεδο, χώρα καταγωγής,
θρησκεία, τόπο διαµονής, νέους,
φοιτητές Κ.λπ., µε µόνη
προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους
για γνώση και ενεργό συµµετοχή.
Για τη διασφάλιση της ισότητας
πρόσβασης στις δράσεις γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη
µέριµνα πρόκειται να ληφθεί για
τα µέλη ευάλωτων κοινωνικά
οµάδων, τους µετανάστες και
τους κατοίκους αποµακρυσµένων
– δυσπρόσιτων περιοχών. Οι
εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα
παρέχονται δια ζώσης ή/και µέσω
ηλεκτρονικής µάθησης. 

Τα προγράµµατα Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα
υλοποιηθούν διακρίνονται σε:

α) Προγράµµατα Εθνικής  Εµβέ-
λειας, τα οποία οι ∆ήµοι επιλέ-
γουν από διαθέσιµο Πίνακα προ-
γραµµάτων που εκφράζει τις
Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτι-
κές σε θέµατα ∆ιά Βίου Μάθησης
Ενηλίκων.

β)Προγράµµατα Τοπικής Εµβέ-
λειας, τα οποία οι ∆ήµοι προ-
τείνουν και τα οποία ανταπο-
κρίνονται στις τοπικές ανάγκες
υποστήριξης και στην προώθηση
της οικονοµικής, κοινωνικής,
πολιτιστικής και προσωπικής
ανάπτυξης των δηµοτών  τους.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συµβαλλόµενοι φορείς
αναλαµβάνουν τις παρακάτω
υποχρεώσεις και δικαιώµατα:

2.1. Η Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ., Κύριος του
Έργου και φορέας λειτουργίας
και   συντήρησης, διαµορφώνει
τους γενικούς όρους του προ-
γράµµατος, και συµµετέχει στο
Κεντρικό Όργανο της Πράξης και
την Επιτελική Οµάδα Έργου.

2.2. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει:
Α. Τη διάθεση των χώρων

διοίκησης και εκπαίδευσης του
Κ.∆.Β.Μ., σύµφωνα µε τις ακόλο-
υθες υποχρεωτικές προϋποθέ-
σεις:
∆ιασφάλιση λειτουργίας του

χώρου διοίκησης και του(ων)
χώρου(ων) εκπαίδευσης σε απο-
γευµατινές ή πρωινές ώρες
Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλι-

σµού στο χώρο διοίκησης και
τον(ους) χώρο(ους) εκπαίδευσης
Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθ-

έσεων λειτουργίας (τηλέφωνο –
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, θέρ-
µανση, ύδρευση, τουαλέτες) στο
χώρο διοίκησης
∆ιάθεση στοιχειωδών προϋποθ-

έσεων λειτουργίας (θέρµανση,
ύδρευση, τουαλέτες) στους χώρ-
ους εκπαίδευσης
∆ιασφάλιση προσβασιµότητας

ΑµΕΑ στο χώρο διοίκησης και
τουλάχιστον σε ένα χώρο
εκπαίδευσης
Υποχρεωτική προσφορά Προγρ-

αµµάτων Εκπαίδευσης Εθνικής
Εµβέλειας
Υποχρεωτική προσφορά Προγρ-

αµµάτων Ευάλωτων Κοινωνικά
Οµάδων (εκτός και αν αποδεδειγ-
µένα δεν υπάρχουν εντός της
διοικητικής ευθύνης του ∆ήµου
Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες)
Β. Τον ορισµό Υπευθύνου Εκπρ-

οσώπου του ∆ήµου, ως συνε-
ργάτη για την υλοποίηση   της 

Πράξης, ο οποίος θα έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνια-

κής πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ.
Υποδοχή και συγκέντρωση αιτή-

σεων υποψήφιων εκπαιδευοµέ-
νων
Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών

επί των παρεχόµενων εκπαιδευ-
τικών προγραµµάτων
Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευ-

τικών αναγκών
Προώθηση τοπικών προγραµ-

µάτων του ∆ήµου
∆ιοργάνωση και προώθηση

τοπικών εκδηλώσεων
Έκδοση βεβαιώσεων παρακο-

λούθησης, οι οποίες συνυπογρά-
φονται από το ∆ήµο, το
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και την
Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ.
Γ. Τον ορισµό Υπευθύνου του

Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου
(όταν ολοκληρωθούν οι διαδι-
κασίες ίδρυσης και λειτουργίας
των Κέντρων Κοινότητας), ως
συνεργάτη για την υλοποίηση της
Πράξης, ο οποίος θα έχει τις ακό-
λουθες αρµοδιότητες:
Υποδοχή και συγκέντρωση αιτή-

σεων υποψήφιων εκπαιδευοµέ-
νων.
Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών

επί των παρεχόµενων εκπαιδευ-
τικών προγραµµάτων
Υποστήριξη και διευκόλυνση

των ενδιαφεροµένων στην επιλο-
γή των θεµατικών ενοτήτων
καθώς και την ενηµέρωση τους
για τις προϋποθέσεις συµµετοχής
τους σε αυτά

∆. Την υποστήριξη της επικοινω-
νιακής πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ. σε
τοπικό επίπεδο.

Ε. Την οργάνωση των
αντίστοιχων τµηµάτων µε την
υποστήριξη του Υπεύθυνου
Εκπαίδευσης.

Στ. Την τήρηση της Κοινοτικής
και Εθνικής Νοµοθεσίας κατά την
εκτέλεση του µέρους της Πράξης
που έχουν αναλάβει, και ιδίως
όσον αφορά τις δηµόσιες συµβά-
σεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη
µη διάκριση και την προσβα-
σιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες.

Ζ. Τη διασφάλιση της ακρίβειας,
της ποιότητας και της πληρότητας
των στοιχείων που υποβάλλουν
στη Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ. καιτο
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., σύµφωνα µε το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπε-
ται στις σχετικές διατάξεις για την
καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ.

Η απασχόληση του Υπεύθυ-
νου Εκπρόσωπου των ∆ήµων και
του Υπεύθυνου του Κέντρου
Κοινότητας δεν επιβαρύνουν τον
προϋπολογισµό της Πράξης.

Το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αναλαµβάνει:
Tην επιλογή, αµοιβή, καθοδήγ-

ηση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση του προσωπικού που
προβλέπεται για την υποστήριξη
των Κ.∆.Β.Μ. (Υπεύθυνοι
Εκπαίδευσης και Επικεφαλής
Υπευθύνων Εκπαίδευσης, µε
χρέη επιστηµονικού συµβούλου
του ∆ήµου και οργάνωσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, και
Εκπαιδευτές), Σύµφωνα µε το
πλαίσιο της Πράξης Ένταξης
όπως ισχύει.
Tην κάλυψη των δαπανών για

την οργάνωση και την υλοποίηση
των Προγραµµάτων Εθνικής και
Τοπικής εµβέλειας στα τµήµατα
των Κ.∆.Β.Μ.
Tην ανάπτυξη υποστηρικτικών

εργαλείων για τα Κ.∆.Β.Μ.
Tη συνολική επιστηµονική και

διοικητική υποστήριξη των
Κ.∆.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης της εγκεκριµένης Πράξ-
ης και
Την έγκριση των τµηµάτων του

∆ήµου πριν την έναρξη λειτο-
υργίας τους

Συνεχίζεται στη σελίδα 12
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ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός της
Πράξης ανέρχεται στο ποσό των εννέα
εκατοµµυρίων πεντακοσίων εξήντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (9.565.000,00 €),
επιµερισµένο στις πέντε (5) κατηγορίες
περιφερειών σύµφωνα µε την Απόφα-
ση Ένταξης, όπως ισχύει.
Οι δαπάνες, που αφορούν στη λειτο-
υργία του Κ.∆.Β.Μ., προγραµµατίζον-
ται και διενεργούνται από το
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. επ’ ωφελεία και για λογα-
ριασµό του ∆ήµου. Είναι δυνατόν, ανά-
λογα µε την πρόοδο του έργου, να
αυξηθεί ή να µειωθεί η συνολική δαπάνη
για τη λειτουργία του Κέντρου ∆ιά Βίου
Μάθησης του ∆ήµου ανάλογα µε τη
συµµετοχή των ωφελουµένων (αριθµός
τµηµάτων).

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφ-
ής της και λήγει µε την ολοκλήρωση
της Πράξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης
της παρούσας Προγραµµατικής
Σύµβασης και την επίλυση τυχόν διαφ-
ορών συστήνεται όργανο µε την επων-
υµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης», µε θητεία έως τη λήξη της Πράξ-
ης και έδρα το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ..

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
αποτελείται από: 
α)Έναν (1) εκπρόσωπο της
Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ., ο οποίος ορίζεται ως
Πρόεδρος της Επιτροπής µε τον αναπ-
ληρωτή του που ορίζονται από τον
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων,
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου, µε
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται
από τον  ∆ήµαρχο ή τον καθ’ ύλην
αρµόδιο Αντιδήµαρχο
γ)Έναν (1) εκπρόσωπο του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ,
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται
από τον Πρόεδρο του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.

Μέσα σε δέκα πέντε(15) ηµέρες από
την υπογραφή της παρούσας οι
συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν τα µέλη
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθη-
σης.

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης είναι η παρακο-
λούθηση όλων των εργασιών που απαι-
τούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης και ειδικό-
τερα η τήρηση των όρων της, η
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκα-
τέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση
προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλ-
λοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρ-
ου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας, η αιτιολογηµένη υπόδειξη
τροποποίησης της απόφασης ένταξης
πράξης και η επίλυση κάθε διαφοράς
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία
των όρων της παρούσας σύµβασης και
τον τρόπο εφαρµογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ
ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως και
εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη ανα-
γράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται
προς συζήτηση και τα θέµατα που θα
ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα
µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί
µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακο-
λούθησης που θα οριστεί στην πρώτη
της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης συνέρχεται και συνεδριάζει µετά
από αίτηµα οποιουδήποτε από τα
µέλη της, προκειµένου να αντιµετωπίσει
προβλήµατα που προκύπτουν κατά
τη διάρκειά της, σε σχέση µε τη συγκε-
κριµένη πράξη. Κάθε µέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί,
κατά την κρίση του, να καλεί στις συνε-
δριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του
φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα
οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλο-
ποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε
όλα τα µέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης συνεδριάζει νοµίµως όταν στη σύνθ-
εσή της µετέχουν όλα τα µέλη της. Η

Επιτροπή µπορεί να συνεδριάζει και µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλε-
διάσκεψη). Οι αποφάσεις της πρέπει να
είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε,
κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών
και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλό-
µενους φορείς. 

Λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµέ-
νως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται µε
αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από
τους όρους της παρούσας σύµβασης,
οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόµου
και της καλής πίστης από οποιοδήπο-
τε από τα συµβαλλόµενα µέρη,
παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να
καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.

Κανένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη δεν µπορεί να προβαίνει σε ενέρ-
γειες ή     εκδηλώσεις που είναι αντίθετες
προς το περιεχόµενο της πράξης και
των όρων της παρούσας Προγραµµατι-
κής Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ∆ήµος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης έναντι της Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ. και
του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. για την καλή εκτέλε-
ση των καθηκόντων του. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και ο ∆ήµος εκπρο-
σωπούν δικαστικώς και εξωδίκως τον
Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
τους έως τη λήξη της µεταβίβασης της
αρµοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλ-
λοµένων µερών που αφορά στην εκτέ-
λεση και ερµηνεία των όρων της παρ-
ούσας σύµβασης και που δεν θα
επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας
σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1    Υποκατάσταση. Απαγορεύεται
ρητώς στον ∆ήµο η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του
Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση,
τότε ο ∆ήµος ευθύνεται για κάθε
πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου
του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η
παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα
Υλοποίησης.
2   Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα
έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν (και τους
προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους
του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρ-
ούσας Σύµβασης και των συµβάσεων
που θα υπογραφούν στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του Έργου θα ανήκουν στην
ιδιοκτησία του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που ενεργεί δια  της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και ∆ιά Βίου
Μάθησης που έχει το δικαίωµα να τα
επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα
είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθ-
ούν στο Υ.Π.Π.Ε.Θ. κατά το χρόνο
παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνε-
υµατικά και συγγενικά δικαιώµατα
ρητώς εκχωρούνται στο Υ.Π.Π.Ε.Θ.
χωρίς την καταβολή αµοιβής.
3    Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και
µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ∆ήµος
(και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει
την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει
σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθ-
νούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συγκατάθεση της
Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ., οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την υλοποίηση του
Έργου και την εκπλήρωση των υποχρ-
εώσεών του.
4    ∆ηµοσιότητα. Λαµβάνονται όλα
µέτρα πληροφόρησης που προβλέ-

πονται στο  Παράρτηµα ΧΙΙ του Κανονι-
σµού 1303/2013.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση  της
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης
γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφ-
ωνία των συµβαλλοµένων µερών.

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η
παράλειψη υποχρεώσεων από οποιο-
δήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς
την Προγραµµατική Σύµβαση, καθώς
και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων
που προβλέπει η σύµβαση αυτή από
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος,
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συµβαλλοµένων µερών από
δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρ-
εώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων
στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την Προγρ-
αµµατική Σύµβαση.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν
και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµε-
να µέρη, σε απόδειξη των οποίων
συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφ-
εται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συµβαλλόµενος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς και ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων
Μπαξεβανάκης ∆ηµήτριος

Για τον ∆ήµο
Ασπροπύργου
Ο ∆ήµαρχος
Νικόλαος Μελετίου

Για το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου
Μάθησης
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου
Ζέρβας ∆ηµήτριος

Επίσης τον ορισµό Υπευθύνου του
Κέντρου Κοινότητας  του ∆ήµου
Ασπροπύργου ως συνεργάτη για
την υλοποίηση της Πράξης  καθώς
και την   εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για
την υπογραφή αυτής.                                                                                                                                                                                          
Επισηµαίνεται ότι ο εκπρόσωπος
του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε τον
αναπληρωτή του, στην Κοινή Επι-
τροπή Παρακολούθησης της ανω-
τέρω Προγραµµατικής Σύµβασης,
θα ορισθεί µε απόφαση του
∆ηµάρχου ή του καθ  ̀ύλη αρµόδιου
Αντιδηµάρχου , σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της Σύµβασης. 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση,
Νικόλαος  Ι. Μελετίου

∆ήµα-
ρχος Ασπροπύργου
Μέλος του ∆. Σ. της Κεντρικής Ένω-
σης         ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.)».

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος,  κος
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας,  επι-
σήµανε ότι η υπεύθυνη του Κέντρ-
ου Κοινότητας  του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, την  κα Ελένη Σιδέρη,
προτείνεται  να οριστεί ως συνε-
ργάτιδα  για την υλοποίηση της
Πράξης  
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την από  29-6-2018 εισήγηση του
∆ηµάρχου, κου Νικολάου Ι. Μελετίου,
Την  εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της α) έγκρισης της
σύναψης και της αποδοχής των
όρων της Προγραµµατικής Σύµβα-
σης µεταξύ των φορέων: 1. της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς &
∆ια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, 2.  του ∆ήµου Ασπροπύργου
και 3. του Ιδρύµατος Νεολαίας και
∆ια Βίου Μάθησης Ν.Π.Ι.∆.,  για την
υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα ∆ια
Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)- Νέα
Φάση», µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 του
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», β) του ορι-

σµού του Υπευθύνου του Κέντρου
Κοινότητας, του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, ως συνεργάτη για την υλο-
ποίηση της Πράξης και γ) της εξου-
σιοδότησης του ∆ηµάρχου, κ. Νικό-
λαου Μελετίου, για την υπογραφή
αυτής», τάχθηκαν είκοσι ένα (21)
µέλη του συµβουλίου, και ονοµαστι-
κά οι κ.κ. :

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
21)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

Κατά τάχθηκε ένα (1) µέλος του
συµβουλίου και ονοµαστικά ο κ.κ.
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει
α) Την σύναψη και την
αποδοχή των όρων της Προγραµ-
µατικής Σύµβασης µεταξύ των
φορέων: 1. της Γενικής Γραµµα-
τείας Νέας Γενιάς & ∆ια Βίου Μάθη-
σης, του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, 2.
του ∆ήµου Ασπροπύργου και 3. του
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου
Μάθησης Ν.Π.Ι.∆.,  για την υλο-
ποίηση της Πράξης «Κέντρα ∆ια
Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)- Νέα
Φάση», µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 του
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», η οποία έχει
ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
για την Πράξη
«Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση»
µε κωδικό ΟΠΣ 5002212του Ε.Π. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Στην Αθήνα σήµερα,
QQQQQQQQQ. 2018, οι παρα-
κάτω συµβαλλόµενοι, καλούµενοι
εφεξής «συµβαλλόµενα µέρη»:
α) Αφενός, το Ελληνικό
∆ηµόσιο, το οποίο ενεργεί δια της Γενι-
κής Γραµµατείας Νέας Γενιάς & ∆ιά
Βίου Μάθησηςτου Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Α.
Παπανδρέου 37, καλούµενη εφεξής
απλώς «Γ.Γ. Ν.Γ.∆.Β.Μ.», και εκπρο-
σωπείται νόµιµα από τον Υφυπουργό
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
κ. Μπαξεβανάκη ∆ηµήτριο
β) Αφετέρου, ο «∆ήµος
Ασπροπύργου», ΟΤΑ Α  ́ βαθµού,
που εδρεύει στον Ασπρόπυργου,
οδός Λ. ∆ηµοκρατίας , αριθµός  18,
και εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν
από τον ∆ήµαρχο κ. Νικόλαο
Μελετίου και θα καλείται εφεξής
απλώς «∆ήµος» και
γ) Εκ τρίτου, το «Ίδρυµα
Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης»,
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
(Ν.Π.Ι.∆.) του ευρύτερου ∆ηµόσιου
Τοµέα, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Αχαρνών αριθµός 417 και Κοκκινάκη,
και εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν
από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κ. Ζέρβα ∆ηµήτριο και θα
καλείται εφεξής «Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.»
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική
και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα
τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά :
Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανά-
πτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α )́ και ιδίως
τα άρθρα 8 και 21.
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87

Α/7-6-2010) και ιδίως το άρθρο 100 . 
Τις διατάξεις του ν.4115/2013 (ΦΕΚ
24/A/30-11-2013), «Οργάνωση και λει-
τουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανι-
σµού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού προσανατολισµού
και άλλες διατάξεις».
Την αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/2015 (Β΄
1822) απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού «Εθνικοί κανόνες επιλε-
ξιµότητας δαπανών για τα προγράµ-
µατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 -
Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων
συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους
Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων», όπως ισχύει.
Την µε αρ. πρωτ. 9710/22-07-2016
πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθ-
ρώπινου ∆υναµικού» για την υποβο-
λή για την Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου
Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση». 

Την µε αρ. πρωτ. 13346/12-10-2016
απόφαση «Ένταξη της Πράξης Κέν-
τρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) –
Νέα Φάση µε κωδικό ΟΠΣ 5002212
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση
2014-2020» του Ειδικού Γραµµατέα
∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. του Ευρ-
ωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, όπως
ισχύει.
Την µε αρ. πρωτ. 600/4/6333/13-2-
2017 εγκεκριµένη απόφαση υλο-
ποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 4
«Υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου σε
Περισσότερο Ανεπτυγµένες Περιφέρει-
ες (ΠΑΠ)».
Την υπ’ αρ. 2328/14-11-2016 ανοιχτή
πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας
Νέας Γενιάς και ∆ιά Βίου Μάθησης και
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου
Μάθησης µε θέµα «Ανοιχτή πρόσ-
κληση προς τους ∆ήµους της
χώρας».
Το υπ  ́αριθ. 43700/16-12-2016 έγγρ-
αφο διαβίβασης της αίτησης συµµε-
τοχής του ∆ήµου, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
συµφωνίας,.
Την υπ  ́αριθ. 403/25-09-2012  Απόφ-
αση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ασπροπύργου περί ίδρυσης
Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης.
Την υπ.  αριθ. 632/7-12-2016  Απόφ-
αση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ασπροπύργου περί συµµε-
τοχής στο εν λόγω Έργο, και  ορισµού
Υπευθύνων Εκπροσώπων του
∆ήµου Ασπροπύργου.

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως
αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
τα συµβαλλόµενα µέρη προ-

βαίνουν, στη σύναψη της παρούσας
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την
οποία προσδιορίζουν το γενικό
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την
εκτέλεση του αντικειµένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα συµβαλλόµενα µέρη εκδηλώνουν
εγγράφως το ενδιαφέρον τους,
δεσµεύονται από κοινού για τη συνερ-
γασία τους µε αντικείµενο την οργάνω-
ση και τον συντονισµό για την αποτε-
λεσµατική εφαρµογή προγραµµάτων
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, µέσω
των Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.) του ∆ήµου, θέτοντας
παράλληλα τους γενικούς όρους που
θα διέπουν τη συνεργασία τους αυτή
στο πλαίσιο της εγκεκριµένης πράξης
«Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)
– Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ
5002212 και ειδικότερα του Υποέρ-
γου 4 «Υλοποίηση εκπαιδευτικού
έργου σε ΠΑΠ».
Το Υποέργο 4 «Υλοποίηση του
εκπαιδευτικού έργου σε ΠΑΠ» της
Πράξης «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση» έχει ως αντι-
κείµενο τη συνέχιση και διεύρυνση του
θεσµού των Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθη-
σης, στην κατηγορία Περιφερειών
ΠΑΠ, που είτε ιδρύθηκαν και λει-
τούργησαν κατά την προηγούµενη
Προγραµµατική Περίοδο (ΠΠ), από

ΟΤΑ Α  ́βαθµού είτε πρόκειται να λει-
τουργήσουν για πρώτη φορά την
τρέχουσα ΠΠ. Ειδικότερα, αφορά στο
σχεδιασµό και την υλοποίηση προγρ-
αµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης στον ενή-
λικο πληθυσµό, µε έµφαση σε άτοµα
από ΕΚΟ. 
Βασικός στόχος του Υποέργου (4)
είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των
βασικών ικανοτήτων (corecompe-
tences) διά βίου µάθησης (π.χ. επικοι-
νωνία σε ξένες γλώσσες, µαθητική
ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινω-
νικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρ-
ηµατικότητα Κ.λπ.).
Στα Κ.∆.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις
µη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα
δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Τα Κ.∆.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες
άνεργους και εργαζόµενους, ανεξάρτ-
ητα από  φύλο, µορφωτικό επίπεδο,
χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο δια-
µονής, νέους, φοιτητές Κ.λπ., µε µόνη
προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για
γνώση και ενεργό συµµετοχή. Για τη
διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης
στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων, ιδιαίτερη µέριµνα πρόκειται
να ληφθεί για τα µέλη ευάλωτων κοι-
νωνικά οµάδων, τους µετανάστες και
τους κατοίκους αποµακρυσµένων –
δυσπρόσιτων περιοχών. 
Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα
παρέχονται δια ζώσης ή/και µέσω
ηλεκτρονικής µάθησης. 
Τα προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν
διακρίνονται σε:
α) Προγράµµατα Εθνικής  Εµβέλειας,
τα οποία οι ∆ήµοι επιλέγουν από διαθ-
έσιµο Πίνακα προγραµµάτων που
εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές
Πολιτικές σε θέµατα ∆ιά Βίου Μάθησης
Ενηλίκων.
β)Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας,
τα οποία οι ∆ήµοι προτείνουν και τα
οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές
ανάγκες υποστήριξης και στην
προώθηση της οικονοµικής, κοινωνι-
κής, πολιτιστικής και προσωπικής ανά-
πτυξης των δηµοτών  τους.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβά-
νουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώµατα:

2.1. Η Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ., Κύριος του
Έργου και φορέας λειτουργίας και
συντήρησης, διαµορφώνει τους γενι-
κούς όρους του προγράµµατος, και
συµµετέχει στο Κεντρικό Όργανο της
Πράξης και την Επιτελική Οµάδα
Έργου.
2.2. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει:
Α. Τη διάθεση των χώρων διοίκησης
και εκπαίδευσης του Κ.∆.Β.Μ., σύµφ-
ωνα µε τις ακόλουθες υποχρεωτικές
προϋποθέσεις:
∆ιασφάλιση λειτουργίας του χώρου
διοίκησης και του(ων) χώρου(ων)
εκπαίδευσης σε απογευµατινές ή
πρωινές ώρες
Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισµού
στο χώρο διοίκησης και τον(ους)
χώρο(ους) εκπαίδευσης
Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων
λειτουργίας (τηλέφωνο – πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο, θέρµανση, ύδρευση,
τουαλέτες) στο χώρο διοίκησης
∆ιάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων
λειτουργίας (θέρµανση, ύδρευση,
τουαλέτες) στους χώρους εκπαίδευ-
σης
∆ιασφάλιση προσβασιµότητας ΑµΕΑ
στο χώρο διοίκησης και τουλάχιστον
σε ένα χώρο εκπαίδευσης
Υποχρεωτική προσφορά Προγραµ-
µάτων Εκπαίδευσης Εθνικής Εµβέλει-
ας
Υποχρεωτική προσφορά Προγραµ-
µάτων Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων
(εκτός και αν αποδεδειγµένα δεν
υπάρχουν εντός της διοικητικής
ευθύνης του ∆ήµου Ευάλωτες Κοινω-
νικά Οµάδες)
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Β. Τον ορισµό Υπευθύνου Εκπρ-
οσώπου του ∆ήµου, ως συνεργάτη για
την υλοποίηση   της Πράξης, ο οποίος
θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής
πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ.

Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων
υποψήφιων εκπαιδευοµένων

Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών επί
των παρεχόµενων εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων

Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών
αναγκών

Προώθηση τοπικών προγραµµάτων
του ∆ήµου

∆ιοργάνωση και προώθηση τοπικών
εκδηλώσεων

Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθη-
σης, οι οποίες συνυπογράφονται από
το ∆ήµο, το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και την
Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ.

Γ. Τον ορισµό Υπευθύνου του Κέν-
τρου Κοινότητας του ∆ήµου (όταν
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ίδρυσης
και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότ-
ητας), ως συνεργάτη για την υλοποίηση
της  Πράξης, ο οποίος θα έχει τις ακό-
λουθες αρµοδιότητες:

Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων
υποψήφιων εκπαιδευοµένων.

Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών επί
των παρεχόµενων εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων

Υποστήριξη και διευκόλυνση των
ενδιαφεροµένων στην επιλογή των
θεµατικών ενοτήτων καθώς και την
ενηµέρωση τους για τις προϋποθέσεις
συµµετοχής τους σε αυτά

∆. Την υποστήριξη της επικοινωνια-
κής πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ. σε τοπικό
επίπεδο.

Ε. Την οργάνωση των αντίστοιχων
τµηµάτων µε την υποστήριξη του
Υπεύθυνου Εκπαίδευσης.

Στ. Την τήρηση της Κοινοτικής και
Εθνικής Νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση
του µέρους της Πράξης που έχουν ανα-
λάβει, και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες
συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και
την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπ-
ηρίες.

Ζ. Τη διασφάλιση της ακρίβειας, της
ποιότητας και της πληρότητας των
στοιχείων που υποβάλλουν στη
Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ. καιτο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.,
σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις για
την καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ.

Η απασχόληση του Υπεύθυνου
Εκπρόσωπου των ∆ήµων και του
Υπεύθυνου του Κέντρου Κοινότητας

δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό
της Πράξης.

Το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αναλαµβάνει:
Tην επιλογή, αµοιβή, καθοδήγηση,

παρακολούθηση και αξιολόγηση του
προσωπικού που προβλέπεται για την
υποστήριξη των Κ.∆.Β.Μ. (Υπεύθυνοι
Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπε-
υθύνων Εκπαίδευσης, µε χρέη επι-
στηµονικού συµβούλου του ∆ήµου και
οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, και Εκπαιδευτές), Σύµφωνα µε
το πλαίσιο της Πράξης Ένταξης όπως
ισχύει.

Tην κάλυψη των δαπανών για την
οργάνωση και την υλοποίηση των Προ-
γραµµάτων Εθνικής και Τοπικής εµβέ-
λειας στα τµήµατα των Κ.∆.Β.Μ.

Tην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργα-
λείων για τα Κ.∆.Β.Μ.

Tη συνολική επιστηµονική και διοικ-
ητική υποστήριξη των Κ.∆.Β.Μ. στο
πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκρι-
µένης Πράξης και

Την έγκριση των τµηµάτων του
∆ήµου πριν την έναρξη λειτουργίας
τους

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός της

Πράξης ανέρχεται στο ποσό των εννέα
εκατοµµυρίων πεντακοσίων εξήντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (9.565.000,00 €),
επιµερισµένο στις πέντε (5) κατηγορίες
περιφερειών σύµφωνα µε την Απόφα-
ση Ένταξης, όπως ισχύει.

Οι δαπάνες, που αφορούν στη λειτο-
υργία του Κ.∆.Β.Μ., προγραµµατίζον-
ται και διενεργούνται από το
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. επ’ ωφελεία και για λογα-
ριασµό του ∆ήµου. Είναι δυνατόν, ανά-
λογα µε την πρόοδο του έργου, να
αυξηθεί ή να µειωθεί η συνολική δαπάνη
για τη λειτουργία του Κέντρου ∆ιά Βίου
Μάθησης του ∆ήµου ανάλογα µε τη
συµµετοχή των ωφελουµένων (αριθµός
τµηµάτων).

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης

αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφ-
ής της και λήγει µε την ολοκλήρωση της
Πράξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της εκτέλε-
σης της παρούσας Προγραµµατικής
Σύµβασης και την επίλυση τυχόν διαφ-
ορών συστήνεται όργανο µε την επων-

υµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης», µε θητεία έως τη λήξη της Πράξ-
ης και έδρα το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ..

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης αποτελείται από: 

α)Έναν (1) εκπρόσωπο της
Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ., ο οποίος ορίζεται ως
Πρόεδρος της Επιτροπής µε τον αναπ-
ληρωτή του που ορίζονται από τον
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων,

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου,
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται
από τον  ∆ήµαρχο ή τον καθ’ ύλην
αρµόδιο Αντιδήµαρχο

γ)Έναν (1) εκπρόσωπο του
ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, µε τον αναπληρωτή του,
που ορίζονται από τον Πρόεδρο του
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.

Μέσα σε δέκα πέντε(15) ηµέρες
από την υπογραφή της παρούσας οι
συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν τα µέλη
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθη-
σης.

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης είναι η παρακο-
λούθηση όλων των εργασιών που απαι-
τούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραµµατικής 

σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση
των όρων της, η διαπίστωση της ολοκ-
λήρωσης των εκατέρωθεν υποχρ-
εώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια
όργανα των συµβαλλοµένων µερών
κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας
για την υλοποίηση της παρούσας, η
αιτιολογηµένη υπόδειξη τροποποίησης
της απόφασης ένταξης πράξης και η
επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών που
προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των
όρων της παρούσας σύµβασης και τον
τρόπο εφαρµογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη-
σης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ
ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως και
εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη ανα-
γράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται
προς συζήτηση και τα θέµατα που θα
ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα
µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί
µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακο-
λούθησης που θα οριστεί στην πρώτη
της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακο-
λούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει
µετά από αίτηµα οποιουδήποτε από τα
µέλη της, προκειµένου να αντιµετωπίσει
προβλήµατα που προκύπτουν κατά
τη διάρκειά της, σε σχέση µε τη συγκε-

κριµένη πράξη. Κάθε µέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί,
κατά την κρίση του, να καλεί στις συνε-
δριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του
φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα
οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλο-
ποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε
όλα τα µέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακο-
λούθησης συνεδριάζει νοµίµως όταν στη
σύνθεσή της µετέχουν όλα τα µέλη της.
Η Επιτροπή µπορεί να συνεδριάζει και
µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλε-
διάσκεψη). Οι αποφάσεις της πρέπει να
είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε,
κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών
και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλό-
µενους φορείς. 

Λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχο-
µένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται µε
αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

– ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από
τους όρους της παρούσας σύµβασης,
οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόµου
και της καλής πίστης από οποιοδήποτε
από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει
στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγ-
γείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία του.

Κανένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη δεν µπορεί να προβαίνει σε ενέρ-
γειες ή     εκδηλώσεις που είναι αντίθετες
προς το περιεχόµενο της πράξης και
των όρων της παρούσας Προγραµµατι-
κής Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ∆ήµος ευθύνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της παρούσας προγραµµατι-
κής σύµβασης έναντι της Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ.
και του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. για την καλή εκτέ-
λεση των καθηκόντων του. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και ο ∆ήµος εκπρ-
οσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως τον
Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
τους έως τη λήξη της µεταβίβασης της
αρµοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών που αφορά
στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων
της παρούσας σύµβασης και που δεν

θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας
σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1    Υποκατάσταση. Απαγορεύεται

ρητώς στον ∆ήµο η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του
Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση,
τότε ο ∆ήµος ευθύνεται για κάθε
πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου
του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η
παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα
Υλοποίησης.

2   Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα
έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν (και τους
προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους
του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρ-
ούσας Σύµβασης και των συµβάσεων
που θα υπογραφούν στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του Έργου θα ανήκουν στην
ιδιοκτησία του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που ενεργεί δια  της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και ∆ιά Βίου
Μάθησης που έχει το δικαίωµα να τα
επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα
είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθ-
ούν στο Υ.Π.Π.Ε.Θ. κατά το χρόνο
παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνε-
υµατικά και συγγενικά δικαιώµατα
ρητώς εκχωρούνται στο Υ.Π.Π.Ε.Θ.
χωρίς την καταβολή αµοιβής. 

3    Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και
µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ∆ήµος
(και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει
την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει
σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθ-
νούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συγκατάθεση της
Γ.Γ.Ν.Γ.∆.Β.Μ., οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την υλοποίηση του
Έργου και την εκπλήρωση των υποχρ-
εώσεών του.

4    ∆ηµοσιότητα. Λαµβάνονται όλα
µέτρα πληροφόρησης που προβλέ-
πονται στο  Παράρτηµα ΧΙΙ του Κανονι-
σµού 1303/2013.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση  της
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης
γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφ-
ωνία των συµβαλλοµένων µερών.

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η

παράλειψη υποχρεώσεων από οποιο-
δήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς
την Προγραµµατική Σύµβαση, καθώς
και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων
που προβλέπει η σύµβαση αυτή από
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος,
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συµβαλλοµένων µερών από δικαίω-
µα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις
τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα
συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγ-
νωρίζονται από αυτή την Προγραµµατι-
κή Σύµβαση.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν
και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµε-
να µέρη, σε απόδειξη των οποίων
συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφ-
εται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συµβαλλόµενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τη Γεν ική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς και ∆ιά Βίου Μάθησης 
Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων
Μπαξεβανάκης ∆ηµήτριος

Για τον ∆ήµο
Ασπροπύργου
Ο ∆ήµαρχος
Νικόλαος Μελετίου

Για το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου
Μάθησης
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου
Ζέρβας ∆ηµήτριος

β)τον ορισµό της υπεύθυνης του
Κέντρου Κοινότητας, του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κας Ελένης Σιδέρη
ως συνεργάτιδα για την υλοποίηση
της Πράξης,  και , 

γ) Την  εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για
την υπογραφή  της 

ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβα-
σης.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπο-
γράφεται  ως  κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα  αριθµό 365.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της

οδού Φυλής 8Α.  Πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα

6947-264784 
και 6985066463>>.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΦΙΤΟΖΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΗΛΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΛΙ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος για γραφείο ή κ ατά-

στηµα επί της οδού
ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι

Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµο-
τικ ού Σχολείου 60 τ.µ. 

Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 
6974410178

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς    --
ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοι κι άζεται  Επαγγελµατι κός
Χώρος 1ου Ορόφου, γι α γραφ-

ε ί ο ή κατάστηµα 
επι  της Λεωφόρου ∆ηµοκρ-

ατί ας, στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (µε  θέα την  Εθνι κή
Οδό). 60 τετραγωνι κά µέτρα,
µε  θέση πάρκι νγκ. τηλέφωνο
επι κοι νωνίας: 2105574070 &

6974668763
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«Εισβολή» θερµών αέριων µαζών την Τρίτη 
- Θα «χτυπήσει» 40αρια η θερµοκρασία

Θ
ερµή εισβοή αναµένεται την Τρίτη όπου οι αέριες µάζες θα ανεβά-
σουν περαιτέρω τον υδράργυρο.Αυτή θα είναι και η πιο ζεστή ηµέρα
της ερχόµενης εβδοµάδας, καθώς το θερµόµετρο θα δείξει ακόµη

και 40 βαθµούς Κελσίου, σύµφωνα µε τον Γιάννη Καλλιάνο.
Αναλυτικά τι αναφέρει ο µετεωρολόγος:
Σύµφωνα µε τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, οι πολύ θερµές αέριες

µάζες που τις τελευταίες ηµέρες επηρεάζουν το µεγαλύτερο µέρος της βορ-
ειοδυτικής Αφρικής αλλά και της δυτικής Μεσογείου, θα έχουν την τάση να
κινηθούν ανατολικότερα, και έτσι την Τρίτη θα καλύψουν και τις υπόλοιπες
περιοχές της Μεσογείου (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας, της
Τουρκίας και της Κύπρου).

∆εν θα έχουµε κύµα καύσωνα διότι δεν ικανοποιούνται συγκεκριµένες
συνθήκες ώστε να µπορούµε να µιλάµε για αυτό. Όµως, στις ευπαθείς στη
ζέστη περιοχές της πεδινής ηπειρωτικής Ελλάδας ο υδράργυρος θα αγγίξει
τους 38-39°C και πιθανότατα τοπικά και να τους ξεπεράσει, καταγράφοντας τα
θερµόµετρα ακόµη και τους 40°C υπό σκιά.

Τα «θετικά» της επικείµεν ης θερµής εισβολής θα είν αι δύο:
Πρώτον ότι κατά τη διάρκεια του µεσηµεριού και απογεύµατος της Τρίτης

θα εκδηλωθούν µπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές (κυρίως
ορεινές και ηµιορεινές) της βόρειας Ελλάδας µε αποτέλεσµα να δροσίσει σε
αυτά τα τµήµατα και δεύτερον ότι αυτή η θερµή εισβολή θα έχει διάρκεια
µόνο µια ηµέρα µε αποτέλεσµα να µην προλάβει να κουράσει τους κατοίκο-
υς των περιοχών που θα σηµειωθούν οι µεγαλύτερες θερµοκρασίες.

Σε ποιες περιοχές θα σηµειωθούν  οι 38-39 βαθµοί Κελσίου και 
τοπικά οι 40 βαθµοί
Στην πεδινή Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά (πεδινή Φθιώτιδα, κάµπος

Βοιωτίας, πιθανότατα και τοπικά στην Αττική), στην κεντρική πεδινή Εύβοια
και στην ανατολική Πελοπόννησο (κάµπος Αργολίδας, Κορινθία, κάµπος
Λακωνίας και ενδεχοµένως και στην ανατολική Αρκαδία) θα υπάρξουν περ-
ιοχές που η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια του µεσηµεριού της Τρίτης θα
αγγίξει τους 38-39°C και πιθανότατα τους 40°C.

Κατά τη διάρκεια των επόµενων ηµερών θα σηµειωθούν οι εξής ακόλο-
υθες µέγιστες θερµοκρασίες :

Αθήν α:∆ευτέρα: 36°C, Τρίτη: 38-39°C, Τετάρτη: 36°C

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ:
Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσµατα 

Τ
ην ηλεκτρον ική εφαρµογή υποδοχής καταγγελιών  άνοιξε η ΕΕΤΑΑ για τους παιδι-
κούς σταθµούς ΕΣΠΑ 2018 - 2019 λίγες ηµέρες πριν  την  ανακοίνωση των  αποτε-
λεσµάτων .

Τα προσωρινά αποτελέσµατα
της ΕΕΤΑΑ αναµένεται σύµφω-
να µε το χρονοδιάγραµµα της
πρόσκλησης για τους παιδικούς
σταθµούς ΕΣΠΑ να ανακοινωθ-
ούν  στις 22 Ιουλίου ενώ θα
υπάρξει προθεσµία τριών  ηµε-
ρών  για την  υποβολή ενστά-
σεων  και έως το τέλος Ιουλίου,
αναµένεται να εκδοθούν  τα τελι-
κά αποτελέσµατα και να δοθούν
στους ωφελούµενους γονείς τα voucher.

Να σηµειωθεί ότι όπως και πέρυσι, η επιλογή θα γίν ει σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα γίν ει
τώρα, οπότε και ο µεγαλύτερος αριθµός των  παιδιών  θα πάρει τα voucher, ενώ όσα
voucher δεν  θα µπορέσουν  να τα χρησιµοποιήσουν  οι γονείς θα κατανεµηθούν  τέλος
Σεπτεµβρίου στα επόµενα παιδιά.

Έτσι όσοι έχουν  εξασφαλίσει θέσεις σε δοµές θα λάβουν  σχεδόν  σίγουρα το vouch-
er, εφόσον  βέβαια τα δικαιούν ται και πληρούν  τα κριτήρια της πρόσκλησης.

Φέτος υπολογίζεται ότι θα φιλοξενηθούν  περισσότερα από 110.000 παιδιά, καθώς τα
χρήµατα είναι περισσότερα αφενός και αφετέρου υλοποιείται και το πρόγραµµα του υπο-
υργείου Εργασίας µε το οποίο χρηµατοδοτούν ται οι δήµοι για τη λειτουργία ν έων  τµηµά-
των  βρεφονηπιακών  και παιδικών  σταθµών  και άρα θα αυξηθεί ο αριθµός των  διαθέσι-
µων  θέσεων .Να σηµειωθεί ότι η φετινή αρχ ική χρηµατοδότηση του προγράµµατος
ανέρχεται στα 205 εκ. ευρώ, όσο ήταν  και τη σχολική χρον ιά 2017-2018, µε τη διαφορά
ότι φέτος είναι αυξηµένη η εθν ική συµµετοχή. Συγκεκριµένα από το Π∆Ε θα διατεθούν
137.707.642 εκ. ευρώ, από 132 εκ. ευρώ πέρυσι και τα υπόλοιπα 67.292.158 εκ. ευρώ
καλύπτον ται µε µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινων ικό Ταµείο στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2010. Πέρυσι το αν τίστοιχο ποσό ήταν  73 εκ. ευρώ. Ωστόσο η χρηµα-
τοδότηση αναµένεται να φτάσει τα 220 εκ., από 216 εκ. ευρώ που διατέθηκαν  τελικά για
τη σχολική χρον ιά 2017-2018. Παρόλα αυτά µεγάλος θα είναι και φέτος ο αριθµός των
παιδιών  που δεν  θα εν ταχθούν  στο πρόγραµµα.


