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ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Εργασίες εξωραϊσμού
και συντήρησης σε όλους
τους Παιδικούς Σταθμούς

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  
ΠΠααρράάτταασσηη  σσχχεεδδόόνν  δδυυοο  εεττώώνν  σσττιιςς  ααδδεειιοοδδοοττήήσσεειιςς
ττωωνν  ΚΚέέννττρρωωνν  ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιααννοομμήήςς

Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ – «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διευρύνει τη
σύμπραξή του με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Hλιοφάνεια και ζέστη. Η θερμοκρασία από

26 - 37 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *

Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια
Κρήσκης *

Διεθνής Ημέρα Φιλίας

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη 
Μάρκου 2 & Λεωφόρος Δημοκρατίας, 

Έναντι Δημαρχείου, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ρόκα Μαρία Π.Αδελφών Κυπραίου 54,

2105546916

ΜΑΝΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα Νικολά-
ου 114, 2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50
& Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΧΑΪΔΑΡΙ
Χαλέπη Μαρία Δ.

Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Χαϊδάρι - Δάσος,
2105822028

Λ. Κοσμόπουλος: «Στηρίζουμε έμπρακτα την τοπική οικονομίαΛ. Κοσμόπουλος: «Στηρίζουμε έμπρακτα την τοπική οικονομία
για την ανάκαμψη των περιοχών που έχουν πληγεί»για την ανάκαμψη των περιοχών που έχουν πληγεί»

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις προωθεί η Περιφέρεια
Αττικήςσε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και πλημμύρες στη
Δυτική Αττική, στο Δήμο Μεγαρέων και στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

Η νέα πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και για την ίδρυση
νέων επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές αναμένεται τον Σεπτέμβριο, εφόσον έχουν ήδη ληφθεί οι απα-
ραίτητες εγκρίσεις από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και κυβερνητικούς φορείς. 

Το πρόγραμμα που προώθησε η Περιφέρεια Αττικής σκοπεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων ή την ίδρυση
νέων επιχειρήσεων, με χρηματοδοτήσεις από το ΠΕΠ Αττικής, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά και έμπρακτα
στην προσπάθεια αποκατάστασης, οικονομικής ανάκαμψης και επιστροφής στην κανονικότητα στις τοπικές
κοινωνίες της Δυτικής Αττικής, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα:
• Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί από το ΠΕΠ Αττικής για τη συγκεκριμένη δράση

ανέρχεται σε 6 εκατ. Ευρώ.
• Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση θα κυμαίνεται μεταξύ 20.000 ευρώ και 200.000 ευρώ

με 100% χρηματοδότηση. 
• Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή προτίθενται να μεταφέρουν

την έδρα τους στους πληγέντες δήμους. 
• Στη Δυτική Αττική, το πρόγραμμα απευθύνεται σε πληγείσες επιχειρήσεις στο Δήμο Μεγαρέων

(μετά τις πυρκαγιές στην Κινέτα και τιςπλημμυρές σε Νέα Πέραμο και Κινέτα) και τον Δήμο Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας(μετά τις θανατηφόρες πλημμύρες στη Μάνδρα).

• Στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανή-
ματα-εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας
περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικά,
προβολή-προώθηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημιουργία θέσεων απασχόλησης κ.ά.

ΟΑντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλοςδήλωσε σχετικά: «Έχουμε ζήσει πολύ
δυσάρεστα γεγονότα στη Δυτική Αττική και όλοι στον τόπο μας, προσπαθούμε να επανέλθουμε συνολικά
στην επόμενη μέρα. 

Οι οικονομικές ενισχύσεις από την Περιφέρεια Αττικής σε επιχειρήσεις με έδρα στο Δήμο Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας και στο Δήμο Μεγαρέων αποτελούν πολύ σημαντικό βήμα, ώστε με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων, να βοηθηθούν πραγματικά πληγείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ως διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, στηρίζουμε έμπρακτα την τοπική οικονομία για την ανάκαμψη των
τοπικών κοινωνιών. Επιχειρούμε με έργα και πράξεις, να επανέλθουμε στην κανονικότητα, ως τοπικές κοι-
νωνίες, με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα». 

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
σε επιχειρήσεις

με έδρα τον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
και τον Δήμο Μεγαρέων 

Τον Σεπτέμβριο ανοίγει η πρόσκληση για την ενίσχυση επιχειρήσεων
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Γ. Πατούλης: «Με την αξιοποίηση
πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου, συμβάλλουμε καθοριστικά
στην κάλυψη των αναγκών που
έχουν χιλιάδες γονείς » 

Η
Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-
2020, εξασφαλίζει θέσεις σε δημόσιους και
ιδιωτικούς Βρεφικούς και Βρεφον ηπιακούς

Σταθμούς αλλά και Βρεφον ηπιακούς Σταθμούς Ολοκ-
ληρωμέν ης Φρον τίδας και Παιδικούς Σταθμούς στην
Αττική, για 13.869 ωφελούμεν ους για τη σχ ολική χ ρο-
ν ιά 2020-2021. 

Με τον  τρόπο αυτό η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει
στην  αύξηση της απασχ όλησης σε άτομα που αν ή-
κουν  σε οικογέν ειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της
φτώχ ειας, και τη διατήρησή τους σε θέσεις εργασίας με
ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την  ουσιαστική διευ-
κόλυν σή τους, ν α αν ταποκριθούν  στους απαιτητι-
κούς και σύν θετους ρόλους τους, όπως αυτός της
οικογεν ειακής μέριμν ας και της παιδικής προστασίας. 

Η διάθεση της θέσης θα πραγματοποιείται προς το
κάθε ωφελούμεν ο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης»
(v oucher) του παιδιού του, το οποίο θα δοθεί μετά
από αν οικτή πρόσκληση που θα εκδώσει η Ελλην ική
Εταιρεία Τοπικής Αν άπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) ΑΕ.

Ο προϋπολογισμός των  πράξεων  που αφορούν
στην  εν αρμόν ιση οικογεν ειακής και επαγγελματικής
ζωής για το σχ ολικό έτος 2020-2021, αν έρχ εται σε
14,15 εκ. € και συγχ ρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊ-
κό Κοιν ων ικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Άξον α Προτερ-
αιότητας 9 του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Αττι-
κή» 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής κ. Γ. Πατούλης, με αφο-
ρμή την  έν ταξη των  πράξεων  στο ΠΕΠ «Αττική 2014-

2020» δήλωσε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και
στέκεται στο πλευρό των  γον έων . Αξιοποιών τας τους
πόρους του Ευρωπαϊκού Κοιν ων ικού Ταμείου,
συμβάλλουμε καθοριστικά στο ν α μη ν ιώσει καν έν ας
γον ιός αβοήθητος, εξασφαλίζον τας, σε όσους έχ ουν
αν άγκη, θέσεις σε παιδικούς και βρεφον ηπιακούς
σταθμούς για τα παιδιά τους. Μόν ο έτσι θα μπορέ-
σουν  οι γον είς ν α αν ταποκριθούν  στη φρον τίδα της
οικογέν ειάς τους».

ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς::  ΕΕξξαασσφφααλλίίζζεειι  θθέέσσεειιςς  σσεε  ππααιιδδιικκοούύςς  κκααιι  ββρρεεφφοοννηηππιιαακκοούύςς
σσττααθθμμοούύςς,,  γγιιαα  1133..886699  ωωφφεελλοούύμμεεννοουυςς,,  μμέέσσωω  ττοουυ  ΠΠΕΕΠΠ  ΑΑττττιικκήήςς

Τ
ις εργασίες αποκατάστασης του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου στον Ορκό
Μεγάρων προτίθεται να αναλάβει η Περ-

ιφέρεια Αττικής, με ιδίους πόρους.
Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον

κάμπο των Μεγάρων αποτελεί σημαντικό μνημείο
για την Ιστορία και την Εκκλησία της περιοχής
μας. Ωστόσο, δεν προχώρησε η χρηματοδότηση
του έργου για την αποκατάστασή του.

Σε συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής, την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης συνομίλησε με τον Πρωτοπρε-
σβύτερο, εφημέριο Ιερού Ναού Αγίας Παρασκε-
υής Μεγάρων, π. Αλέξανδρο Κουργιαλή, ο
οποίος προσκόμισε σχετικά εγκεκριμένη μελέτη,
επικαιροποιημένη στατική μελέτη και  τεύχη
δημοπράτησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος εξέφρασε τη θετική του
βούληση για να χρηματοδοτηθεί το έργο, με ιδίο-
υς πόρους της Περιφέρειας Αττικής, και να
προχωρήσει η υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης. 

Σχετικά δήλωσε ότι «Τα ιστορικά παρεκκλήσια
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας
και της Εκκλησίας μας, προσελκύοντας 

ταυτόχρονα επισκέπτες και προσκυνητές. Η
Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα
Δυτ. Αττικής στηρίζει με έργο, την ιστορία του
τόπου μας».

Εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού Ιερού
Παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου στον Ορκό Μεγάρων 
προγραμματίζει η Περιφέρεια Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος: «Στηρίζουμε με έργο την Ιστορία του τόπου μας»

EEίκοσι προσλήψεις ΙΔΟΧίκοσι προσλήψεις ΙΔΟΧ
στον Δήμο Αχαρνώνστον Δήμο Αχαρνών

Π
ρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις
διατάξεις του 24ου άρθρου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει της από 14/3/2020 (ΦΕΚ
64Α/14-3- 2020) Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

14 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας /Αποκομιδής
Απορριμμάτων

6 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και
να την υποβάλουν μαζί  με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει  την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο
του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο e-mail: info@acharnes.gr , είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών,
Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ
13673, Τμήμα Μητρώων και  Διαδικασιών
Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών. Πληροφορίες στα τηλ.: 213-
2072310-311 & 313.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ. 19ης / 2020  έκτακτης
συν εδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 159
ΘΕΜΑ: Καθορισμός αριθμού

μαθητευόμεν ων  Επαγγελματι-
κής  Εκπαίδευσης και  Κατάρτι-
σης  (Μεταλυκειακό  Έτος- τάξη

Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία   Ι.Ε.Κ.) για

απασχόληση στο Δήμο Ασπρ-
οπύργου κατά το σχολικό έτος

2020-2021.

Στον Ασπρόπυργο, σήμερα
την 22 Ιουλίου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00 π.μ., του
έτους 2020, συνήλθε στην αίθου-
σα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση κεκλεισμέ-
νων των θυρών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 της
ΚΥΑ αρθ Δ1α/ΓΠ.οικ.39612/16-
05-2020 (Β’ 1869),   την   παρ. 3
του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ.
Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020
(Β’1988), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθμ. 13836/17-
07-2020, έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ, με την διαδικασία των
διατάξεων των άρθρων 67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019),
και 167, παρ.12  του Ν.
3852/2010, (όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις του άρθ-
ρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι,
σε σύνολο 33 μελών, συμμε-
τείχαν  27 μέλη και ονομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 16)ΜΑΜΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
1 7 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
18)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
19)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
22)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

23)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     

25)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
26)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

27)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Μετά τη διαπίστωση της
ν όμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος,
κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρ-
υξε την  έν αρξη της τακτικής
συν εδρίασης κεκλεισμέν ων
των  θυρών , σύμφ ων α με τις
διατάξεις του άρθρου 

12 της ΚΥΑ αρθ
Δ1α/ΓΠ.οικ.39612/16-05-2020
(Β’ 1869),   την    παρ. 3 του άρθ-
ρου 14 της ΚΥΑ αριθ. 

Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-
2020 (Β’1988), και εισηγούμε-
ν ος του 20ο θέμα της   ημερή-
σιας διάταξης με 

τίτλο: «Καθορισμός αριθμού
μαθητευόμεν ων  Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και  Κατάρτι-
σης  (Μεταλυκειακό  Έτος- τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία   Ι.Ε.Κ.) για
απασχόληση στο Δήμο Ασπρ-
οπύργου κατά το σχολικό έτος
2020-2021», έθεσε υπόψη των
μελών  την  υπ. αριθμ. πρωτ.
11956/29 Ιουν ίου 2020 εισήγ-
ηση του Διευθυν τή  Αν θρ-
ωπίν ων  Πόρων , κου Ιωάν ν η
Παροτσίδη, η  οποία  έχει ως
κάτωθι:

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για τον
καθορισμό αριθμού μαθητευόμε-
ν ων  Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και               Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό  Έτος- τάξη Μαθη-
τείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.,
Μαθητεία                 Ι.Ε.Κ.) για
απασχόληση στο Δήμο Ασπρ-
οπύργου κατά το σχολικό έτος
2020-2021

Σχετ. :     Η υπ  ́ αριθ.  πρωτ.
77324/Υ1/19-6-2020 Πρόσ-
κληση  που εστάλη από κοιν ού
– Υπουργείο                 Παιδείας
και Θρησκευμάτων  και  Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων     

Κε Πρόεδρε, κατόπιν  του
αν ωτέρω σχετικού εγγράφ ου,
θέτον τας υπόψη ότι:

Κατά το σχολικό έτος 2020-
2021, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων  από κοιν ού με
τον  Οργαν ισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυν αμικού, θα εφ α-
ρμόσουν  Προγράμματα Μαθη-
τείας συν ολικά για τους μαθη-
τευόμεν ους και σπουδαστές
των  δομών  Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) αρμο-
διότητάς τους. 

α) Το Μεταλυκειακό έτος
– τάξη μαθητείας των  Επαγγε-
λματικών  Λυκείων  (ΕΠΑ.Λ.)
απευθύν εται σε αποφ οίτους
Λυκείου και πτυχιούχους
ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια περίπου 9
μην ών  και περιλαμβάν ει εργα-
στηριακά μαθήματα ειδικότητας
διάρκειας 7 ωρών  την  εβδομά-
δα, που πραγματοποιούν ται στο
σχολείο και παράλληλα «Πρόγρ-
αμμα εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας – μαθητεία σε εργα-
σιακό χώρο» διάρκειας 28
ωρών  την  εβδομάδα, επιμερι-
σμέν ες ισομερώς σε τέσσερις
ημέρες, στον  εργοδότη. Η μαθη-
τεία ολοκληρών εται με την
συμπλήρωση 203 ωρών  εργα-
στηριακού μαθήματος και με
την  συμπλήρωση 156 ημερών
παρουσίας στο χώρο εργασίας,
συμπεριλαμβαν ομέν ων  των  12
ημερών  καν ον ικής άδειας που
δικαιούται ο μαθητευόμεν ος 

β) Οι Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
αν ήκουν  στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και η διάρκεια
φ οίτησης είν αι 2 σχολικά έτη,
δηλαδή 4 εξάμην α. Το θεωρητικό
και εργαστηριακό μέρος της
εκπαίδευσης πραγματοποιείται
ταυτόχρον α με Πρακτική
Άσκηση – Μαθητεία, στους
χώρους των  επιχειρήσεων . Η
διάρκεια της Πρακτικής
Άσκησης – Μαθητείας είν αι ίση
με το χρόν ο φ οίτησης, δηλαδή
έως 20 μήν ες και πραγματοποι-
είται για 4 ή 5 μέρες την  εβδομά-
δα για 6 ώρες την  ημέρα. 

γ) Τα Ιν στιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν
διάρκεια φ οίτησης 5 εξάμην α,
εκ των  οποίων  το πέμπτο
δύν αται ν α είν αι εξάμην ο Μαθη-
τείας. 

Η συν ολική διάρκεια της
μαθητείας αν έρχεται σε 960
ώρες και επιμερίζεται σε 192
ώρες κατάρτισης στη δομή και
768 ώρες στο χώρο εργασίας. Η
χρον ική καταν ομή των  ωρών
μεταξύ δομής κατάρτισης και
χώρου εργασίας αν ά εβδομάδα
ορίζεται σε μια μέρα στη δομή
κατάρτισης και τέσσερις μέρες
στο χώρο εργασίας εκτός αν
ορίζεται διαφ ορετικά στο Πρόγρ-
αμμα Σπουδών  Μαθητείας. Ο
αριθμός των  ωρών  μαθητείας
στο χώρο εργασίας ορίζεται σε
8 ώρες αν ά ημέρα. 

Στην  εφ αρμογή της Μαθητείας
από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευν ας και Θρησκευμάτων
και τον  ΟΑΕΔ οι όροι υλο-
ποίησης είν αι κοιν οί για όλους
τους τύπους εκπαιδευτικών
δομών . 

Οι μαθητευόμεν οι λαμβάν ουν
ημερήσια αποζημίωση, που
ορίζεται στο 75%  επί του
ν ομίμου ν ομοθετημέν ου
κατώτατου ορίου του ημερ-
ομίσθιου αν ειδίκευτου εργάτη
σε όλη τη διάρκεια του «Προ-
γράμματος Εκπαίδευσης στο
χώρο εργασίας». Από αυτό το
ποσό η χρηματική επιβάρυν ση
του εργοδότη μετά την  αφ αίρε-
ση της επιδότησης αν αφ έρεται
στις επιμέρους Κοιν ές Υπουργι-
κές Αποφ άσεις Υλοποίησης
της μαθητείας 

• Για το Μεταλυκειακό
έτος-τάξη μαθητείας  ΕΠΑ.Λ
Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 (Β΄
3892) όπως ισχύει.

• Για τη μαθητεία στις
Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ ,
η με αριθμ. 14918/267 ΚΥΑ (Β΄
1463) καθώς και η με αριθμ.
17008/307/2019 ΚΥΑ (Β  ́ 1340)
(αν αφ ορικά με τους όρους υλο-
ποίησης.

• Για τη μαθητεία στα
ΙΕΚ , η με αριθμ.
Κ1/118932/2017 ΚΥΑ (Β  ́ 2440)
όπως τροποποιήθηκε με την  με
αριθμ. Κ1/85151/2019 όμοιά της
(Β΄2117)

Η μαθητεία Επιδοτείται από
Εθν ικούς και Κοιν οτικούς Πόρ-
ους, έτσι ώστε ν α καλύπτεται
μέρος του μισθολογικού κόστο-
υς των  μαθητευόμεν ων . Η
επιδότηση δεν  καταβάλλεται για
τις ημέρες της καν ον ικής άδει-
ας, ασθέν ειας, δώρων  και
λοιπών  επιδομάτων  (όπου αυτά
εξακολουθούν  ν α ισχύουν ).
Στις περιπτώσεις καν ον ικής
άδειας, οι εργοδότες υποχρε-
ούται ν α καταβάλλουν   ολόκ-
ληρο το προβλεπόμεν ο ημερ-
ομίσθιο στους μαθητευόμεν ους
εν ώ στις περιπτώσεις απου-
σίας λόγω ασθέν ειας θα εφ α-
ρμόζον ται οι διατάξεις των  άρθ-
ρων  657 και 658 του Αστικού
Κώδικα.  

Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου πρέπει ν α
συμβάλλει στην  επιτυχή υλο-
ποίηση του θεσμού της μαθη-
τείας προς όφ ελος τόσο των
μαθητευόμεν ων  όσο και της
τοπικής κοιν ων ίας και επειδή
μπορούμε ν α αν ταποκριθούμε
στις υποχρεώσεις των  εργο-
δοτών /φ ορέων  για την
εκπαίδευση των  μαθητευόμε-
ν ων  στο Δήμο Ασπροπύργου,
παρακαλούμε το Σώμα ν α πάρει
απόφ αση:

Για την  έν ταξη του Δήμου
Ασπροπύργου στις επιχειρή-
σεις/φ ορείς που μετέχουν  στην
υλοποίηση της μαθητείας του
σχολικού έτους 2020-2021, για
συν ολικό αριθμό είκοσι (20)
μαθητευόμεν ων  των  παρακά-
τω ειδικοτήτων :

Εισηγούμαστε ν α
Εγκρίν ει την  έν ταξη του Δήμου Ασπροπύργου στις επιχειρήσεις/φ ορείς που μετέχουν  στην  υλο-

ποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2020-2021, για συν ολικό αριθμό είκοσι (20) μαθητευόμεν ων
των  παρακάτω ειδικοτήτων :
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Σε περίπτωση που οι προσφερό-
μενες θέσεις μαθητείας δεν μπορ-
ούν να καλυφθούν από τη συγκε-
κριμένη εκπαιδευτική δομή,
δύνανται να καλύπτονται από
μαθητευόμενους αντίστοιχης
ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής
δομής.
Το ποσό αποζημίωσης των μαθη-
τευόμενων ορίζεται στο 75% επί
του νομοθετημένου κατώτατου
ορίου του ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη
διάρκεια του Προγράμματος. Από
αυτό το ποσό η χρηματική επι-
βάρυνση του εργοδότη μετά την
αφαίρεση της επιδότησης αναφέρ-
εται στις επιμέρους Κοινές Υπο-
υργικές Αποφάσεις Υλοποίησης
της μαθητείας. Συγκεκριμένα :

•Για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη
μαθητείας  ΕΠΑ.Λ
Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 (Β΄

3892) όπως ισχύει.
•Για τη μαθητεία στις Επαγγελμα-
τικές Σχολές ΟΑΕΔ , η με αριθμ.
14918/267 ΚΥΑ (Β  ́1463) καθώς
και η με αριθμ. 17008/307/2019
ΚΥΑ (Β΄ 1340) (αναφορικά με
τους όρους υλοποίησης.
•Για τη μαθητεία στα ΙΕΚ , η με
αριθμ. Κ1/118932/2017 ΚΥΑ (Β΄
2440) όπως τροποποιήθηκε με
την με αριθμ. Κ1/85151/2019
όμοιά της (Β΄2117)

Στις περιπτώσεις κανονικής άδει-
ας, οι εργοδότες υποχρεούται να
καταβάλλουν  ολόκληρο το
προβλεπόμενο ημερομίσθιο
στους μαθητευόμενους  ενώ στις
περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθ-
ένειας θα εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις των άρθρων 657 και 658 του
Αστικού Κώδικα.  
Από την πρώτη μέρα της μαθη-
τείας οι μαθητευόμενοι ασφ-

αλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους
παρέχεται πλήρης ασφαλιστική
κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ΄
του άρθρου 2 του Α.Ν.
1864/1951, την παρ. 1 του άρθρ-
ου 3 του Ν.2335/1995 και την
παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.
4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφο-
ρές θα υπολογίζονται στο ήμιση
των πραγματικών αποδοχών
σύμφωνα με τις εκάστοτε
εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α.
Η δαπάνη για την αποζημίωση

των παραπάνω μαθητευόμενων,
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ.
11846/26-6-2020 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ασπροπύργου, εκτιμάται
στο ποσό των 9.600 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 6041.012 και
τις υπηρεσίες 10,15 και 30, ενώ οι
εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται
στο ποσό των 7.350 €  και θα
βαρύνουν τον Κωδικό 6054.005

και τις υπηρεσίες 10,15 και 30 του
σκέλους των εξόδων του προϋπο-
λογισμού  τρέχοντος έτους 2020
ενώ η δαπάνη για την αποζημίω-
ση των παραπάνω μαθητευόμε-
νων, εκτιμάται στο ποσό των
23.000 € και θα βαρύνει τον
κωδικό 6041.012 και τις υπηρ-
εσίες 10,15 και 30, ενώ οι εργοδο-
τικές εισφορές εκτιμώνται στο
ποσό των 18.350 €  και θα
βαρύνουν τον Κωδικό 6054.005
και τις υπηρεσίες 10,15 και 30 του
σκέλους των εξόδων του προϋπο-
λογισμού του έτους 2021.

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προ-
αναφερόμενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη
•Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Θεμι-
στοκλή Γ. Τσόκα, 
•Τις διατάξεις των άρθρων 67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν τροποποιηθεί
με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.2 του Ν.4635/2019),
•Την υπ αριθμ. πρωτ.:, 11956/29 Ιου-
νίου 2020 εισήγηση του Διευθυντή
Ανθρωπίνων Πόρων, κου Ιωάννη
Παροτσίδη,
•Την υπ άριθ. πρωτ. 11846/26-6-2020
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
•Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής
των δημοτικών παρατάξεων, και την
διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατ-
υπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφων-
ημένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ  του «Καθορισμού αριθμού
μαθητευόμενων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό  Έτος- τάξη Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία
Ι.Ε.Κ.) για  απασχόληση στο Δήμο
Ασπροπύργου κατά το σχολικό έτος
2020-2021», τάχθηκαν είκοσι  τέσσε-
ρα  (24) μέλη  του συμβουλίου και ονο-
μαστικά οι κ.κ.

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
16)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
17)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
18)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
21)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
23)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
24)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τρία (3) μέλη του
συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.
1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την ένταξη του Δήμου
Ασπροπύργου στις
επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν
στην υλοποίηση του Προγράμματος
Μαθητείας, για τους μαθητευόμενους
και σπουδαστές των δομών Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (Μεταλυκειακό Έτος - τάξη Μαθη-
τείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.,
Μαθητεία Ι.Ε.Κ.), και καθορίζει τον
συνολικό αριθμό  των μαθητευόμε-
νων σε είκοσι (20), για απασχόληση
στο Δήμο Ασπροπύργου κατά το
σχολικό έτος 2020-2021, με τις παρα-
κάτω ειδικότητες :

Σε περίπτωση που οι προσφερό-
μενες θέσεις μαθητείας δεν μπορ-
ούν να καλυφθούν από τη συγκε-
κριμένη εκπαιδευτική δομή,
δύνανται να καλύπτονται από
μαθητευόμενους αντίστοιχης
ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής
δομής.
Το ποσό αποζημίωσης των μαθη-
τευόμενων ορίζεται στο 75% επί
του νομοθετημένου κατώτατου
ορίου του ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη
διάρκεια του Προγράμματος. Από
αυτό το ποσό η χρηματική επι-
βάρυνση του εργοδότη μετά την
αφαίρεση της επιδότησης αναφέρ-
εται στις επιμέρους Κοινές Υπο-
υργικές Αποφάσεις Υλοποίησης
της μαθητείας. Συγκεκριμένα :

•Για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη
μαθητείας  ΕΠΑ.Λ
Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 (Β΄
3892) όπως ισχύει.
•Για τη μαθητεία στις Επαγγελμα-
τικές Σχολές ΟΑΕΔ , η με αριθμ.
14918/267 ΚΥΑ (Β  ́1463) καθώς
και η με αριθμ. 17008/307/2019
ΚΥΑ (Β΄ 1340) (αναφορικά με
τους όρους υλοποίησης.
•Για τη μαθητεία στα ΙΕΚ , η με
αριθμ. Κ1/118932/2017 ΚΥΑ (Β΄
2440) όπως τροποποιήθηκε με
την με αριθμ. Κ1/85151/2019
όμοιά της (Β΄2117)

Στις περιπτώσεις κανονικής άδει-
ας, οι εργοδότες υποχρεούται να
καταβάλλουν  ολόκληρο το
προβλεπόμενο ημερομίσθιο
στους μαθητευόμενους  ενώ στις
περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθ-
ένειας θα εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις των άρθρων 657 και 658 του
Αστικού Κώδικα.  

Από την πρώτη μέρα της μαθη-
τείας οι μαθητευόμενοι ασφ-
αλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους
παρέχεται πλήρης ασφαλιστική
κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ΄

του άρθρου 2 του Α.Ν. 

1864/1951, την παρ. 1 του άρθρ-
ου 3 του Ν.2335/1995 και την
παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.
4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφο-
ρές θα υπολογίζονται στο ήμιση
των πραγματικών αποδοχών
σύμφωνα με τις εκάστοτε
εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α.

Η δαπάνη για την αποζημίωση
των παραπάνω μαθητευόμενων,
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ.
11846/26-6-2020 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ασπροπύργου, εκτιμάται
στο ποσό των 9.600 € και θα
βαρύνει τον κωδικό 6041.012 και
τις υπηρεσίες 10,15 και 30, ενώ οι
εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται
στο ποσό των 7.350 €  και θα
βαρύνουν τον Κωδικό 6054.005
και τις υπηρεσίες 10,15 και 30 του
σκέλους των εξόδων του προϋπο-
λογισμού  τρέχοντος έτους 2020
ενώ η δαπάνη για την αποζημίω-
ση των παραπάνω μαθητευόμε-
νων, εκτιμάται στο ποσό των
23.000 € και θα βαρύνει τον
κωδικό 6041.012 και τις υπηρ-
εσίες 10,15 και 30, ενώ οι εργοδο-
τικές εισφορές εκτιμώνται στο
ποσό των 18.350 €  και θα
βαρύνουν τον Κωδικό 6054.005
και τις υπηρεσίες 10,15 και 30 του
σκέλους των εξόδων του προϋπο-
λογισμού του έτους 2021.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 159.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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Τ
ο πολιτιστικό “πρόσωπο” του Δήμου
Φυλής ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο η
Θεατρική Ομάδα Άνω Λιοσίων “Υπερφ-
ωτισμένοι” του Γιάννη Γαλανόπουλου

στον Σταφιδόκαμπο Ηλείας κατά το διήμερο 24 και
25 Ιουλίου. 

Ο τόπος καταγωγής του συντοπίτη μας θεατρικού
συγγραφέα και δημιουργού της Θεατρικής Ομάδας
Άνω Λιοσίων Γιάννη Γαλανόπουλου, μόνο
τυχαίος δεν είναι,  καθώς μέσω του Σινέ “Ρόδον”
το όμορφο αυτό χωριό, καθώς και όλη η Ηλεία,
γνωρίζουν πολιτιστική άνθιση για 30 συναπτά έτη! 

Οι δρόμοι μάλιστα γύρω από το Σινέ Ρόδον
έχουν ονόματα κορυφαίων Ελλήνων Ηθοποιών –
Συνθετών και δημιουργών της Τέχνης και του
Πολιτισμού. Σε αυτή τη σκηνή εξάλλου την Παρασ-
κευή 31 Ιουλίου θ’ ανέβει, η Ορχήστρα Χάλκινων
Πνευστών της ΕΡΤ!  

Σε αυτόν λοιπόν τον σπουδαίο πολιτιστικό χώρο
ο ταλαντούχος Γιάννης Γαλανόπουλος και η Ομάδα
του με την στήριξη του Δήμου Φυλής, ανέβασαν σε
δικά του, σενάριο, διδασκαλία και σκηνοθεσία  την
ξεκαρδιστική κωμωδία «Μετασεισμική Ακολουθία
ή Πώς Την Κάνουν Οι Κινέζοι» 

Το δεύτερο βραβευμένο έργο του Γιάννη
Γαλανόπουλου και οι ερμηνείες των ηθοποιών
του αν και μετρούν ενάμιση χρόνο ζωής, ενθου-
σίασαν το θεατρόφιλο κοινό της Ηλείας,  κάτι που
ετοιμάζονται να κάνουν και για το κοινό του Δήμου
Φυλής τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, Θεού Θέλοντος
και… κορονοϊου επιτρέποντος. 

Κοντά στη θεατρική Ομάδα των Άνω Λιοσίων

βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής
Αργύρης Αργυρόπουλος ο οποίος μετέφερε τις
ευχές  του Δημάρχου Χρήστου Παππού κι ευχα-
ρίστησε με θέρμη τον δημιουργό και ψυχή του
Σινέ “Ρόδον” Γιώργο Αλεβιζόπουλο για τη ζεστή
φιλοξενία που απολαμβάνουν οι “Υπερφωτισμέ-
νοι” για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

Έδωσε επίσης τα εύσημα στον Γιάννη Γαλανό-
πουλο και στην Ομάδα του, με την ευχή το καλλι-
τεχνικό του ταλέντο, να τον οδηγήσει και σε μεγά-
λες θεατρικές σκηνές. 

Κάτι, που δεν φαντάζει μακρινό,  καθώς ο Γιάν-
νης μετρά ήδη, δυο σημαντικές διακρίσεις σε
πανελλήνιους διαγωνισμούς της Ένωσης Σεναρ-
ιογράφων Ελλάδος και του Ιδρύματος Μιχάλης
Κακογιάννης. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα Τοπικά Μέσα
Ενημέρωσης, Τηλεοπτικοί  και  ραδιοφωνικοί
Σταθμοί, εφημερίδες και διαδικτυακά sites, έκαναν
εκτενή αφιερώματα και ρεπορτάζ  για το θεατρικό
διήμερο των Υπερφωτισμένων, ενώ την πρωτο-
βουλία στήριξαν με θέρμη και δεκάδες τοπικές
επιχειρήσεις. 

Έπαιξαν  με σειρά εμφάν ισης:
Σοφία Γκαραβέλα, Μπαρμπηλέν α Τριαν τα-

φύλλου, Δημήτρης Μαρτάκος , Σπύρος Μαυρής,
Χριστίν α Βασιλείου, Νίκη Πλαβούκου, Άσπα
Κούτρα, Ελευθερία Τριαν ταφύλλου, Γιάν ν ης
Γαλαν όπουλος και η υπέροχη κορούλα του
Γιάν ν η Δήμητρα Ολυμπία Γαλαν οπούλου,
που όπως φαίν εται βαδίζει στα χν άρια του
μπαμπά της!

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Εργασίες εξωραϊσμού 
και συντήρησης σε όλους
τους Παιδικούς Σταθμούς 

Σ
τον  εξωραϊσμό όλων  των  Παιδικών -Βρεφον -
ηπιακών   Σταθμών  Άν ω Λιοσίων  με εργασίες
εν τός κι εκτός των  αιθουσών  προχ ώρησε ο

Πρόεδρος Παν αγιώτης Καμαριν όπουλος. 
Αξιοποιών τας αυτό το διάστημα που οι Παιδικοί Σταθ-
μοί δεν  δέχ ον ται παιδιά  πραγματοποιήθηκαν
εργασίες καθαρισμού και καλλωπισμού στους προ-
αύλιους χ ώρους, με συν τήρηση των  Παιδικών  Χαρών ,
καθαρισμούς κήπων  και βάψιμο σε πεζούλια και περ-
ιφράξεις. 
Σε βάψιμο και συν τήρηση επιδόθηκαν  επίσης τα
συν εργεία στα  εξωτερικά κτίρια (προσόψεις , τοίχ ους
κ.τ.λ.) καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας.  
“Όπως κάθε χ ρόν ο έτσι και φέτος προχ ωρήσαμε σε
έργα συν τήρησης και εξωραϊσμού, ώστε με την  έν α-
ρξη της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς ν α είν αι τα πάν τα
έτοιμα για την  ασφάλεια και την  καλή φιλοξεν ία των
ν ηπίων  και των  παιδαγωγών  μας, σε όλους τους Παι-
δικούς και τους Βρεφον ηπιακούς Σταθμούς” τον ίζει ο
Πρόεδρος Παν αγιώτης  Καμαριν όπουλος,  ευχ όμεν ος
σε όλους Καλό Καλοκαίρι!  

Άξια εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής στην Ηλεία από 
τη θεατρική Ομάδα Άνω Λιοσίων “Υπερφωτισμένοι “ 

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο 

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

6932439508 & 210 5545994
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πανσέληνο στον Τύμβο του Σοφοκλή ( Βαρυμπόμπη)
τη Δευτέρα 3 Αυγούστου με  Ελεύθερη είσοδο 

Η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, συμμετέχει στον καθιερωμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού εορτασμό της Πανσελήνου του Αυγούστου, με το άνοιγμα του αρχαιολογικού χώρου
του «Τύμβου του Σοφοκλή» στη Βαρυμπόμπη του Δήμου Αχαρνών. 

Την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, από 21.00 έως 24.00, σας περιμένουμε στον πρόσφατα αναδιαμορφω-
μένο από την Εφορεία μας αρχαιολογικό χώρο του «Τύμβου του Σοφοκλή» στη Βαρυμπόμπη, να υπο-
δεχτούμε μαζί την ομορφότερη πανσέληνο του χρόνου. Θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις από αρχαιολό-
γο της ΕΦΑΔΑ. 

Σημειώνουμε ότι οι επισκέπτες (μέγιστος αριθμός 40 άτομα) θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστά-
σεις του Υπουργείου Υγείας για την αποτροπή διάδοσης του COVID-19, που περιλαμβάνουν τον κανόνα
της απόστασης των 1,5 μέτρων κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς χώρους. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

https://www.youtube.com/watch?v=ZH3g33qY4RU

Ο Γ. Πλακιωτάκης
στην τελετή
πτυχίων της ΑΕΝ
Ασπροπύργου

«Εύχομαι από καρδιάς καλά ταξίδια

και ήρεμες Θάλασσες !»

Στην την τελετή πτυχίων του εκπαιδευτικού
έτους 2019-2020 στους νέους Ανθυποπλοιάρχο-
υς και Τρίτους Μηχανικούς αποφοίτους των
σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού
Ναυτικού της ΑΕΝ Ασπροπύργου βρέθηκε ο
Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης

«Ο ρόλος του Έλληνα ναυτικού σε αυτό που
αποκαλούμε Ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα είναι
καθοριστικής σημασίας. Χωρίς τον Έλληνα ναυ-
τικό, το πάθος του για την θάλασσα, την αποδε-
δειγμένη ναυτοσύνη του κανένα ναυτιλιακό
θαύμα δεν θα ήταν εφικτό.» τόνισε σε δηλώσεις
του ο Υπουργός.
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ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΠΠααρράάννοομμηη  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννηη  ηη  ααπποοξξήήλλωωσσηη  φφύύλλλλωωνν
ααμμιιααννττοοττσσιιμμέέννττοουυ  
Επειδή τελευταία παρατηρείται το δυσάρεστο φαιν όμεν ο της συχ ν ής αν εξέλεγκτης απόρριψης φύλλων  αμιαν τοτσι-
μέν του (ΕΛΛΕΝΙΤ) σε διάφορα σημεία του Δήμου Ελευσίν ας  , η δημοτική αρχ ή  εν ημερών ει του κατοίκους ότι οι
εργασίες αποξήλωσης φύλλων  αμιαν τοτσιμέν του (ΕΛΛΕΝΙΤ) πρέπει ν α γίν ον ται από ειδικά αδειοδοτημέν α συν ερ-
γεία. 
Όταν  οι εργασίες αποξήλωσης δεν  γίν ον ται από τέτοια συν εργεία είν αι και ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ  και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ για
την  υγεία όλων  μας. 
Τον ίζουμε επίσης ότι η αν εξέλεγκτη εν απόθεση φύλλων  αμιαν τοτσιμέν του είν αι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, επισύρει βαρύτατα
πρόστιμα και διώκεται ποιν ικά.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΑΪΤΟΥΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΑΪΤΟΥΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΖΑΝΙΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΦΥΛΗΣ 
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Ύστερα από Κοινοβουλευτική Αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας Γιώργου Κώτσηρα, σχετικά με την χορήγηση παράτασης κατά
ένα (1) χρόνο στην προβλεπόμενη επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης
στους πληγέντες από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
του 2018, στην περιοχή της Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων, ο Υπουργός
Υποδομών & Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής ενημέρωσε τον
Βουλευτή ότι το Υπουργείο, δια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Κεντρικής Ελλάδας, επεξεργάζεται
ήδη σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης προς ικανοποίηση του συγκε-
κριμένου αιτήματος.

Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ – «ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ»

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  
ΠΠααρράάτταασσηη  σσχχεεδδόόνν  δδυυοο  εεττώώνν
σσττιιςς  ααδδεειιοοδδοοττήήσσεειιςς  ττωωνν  
ΚΚέέννττρρωωνν  ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηηςς  κκααιι
ΔΔιιααννοομμήήςς

Σ
το ν ομοσχ έδιο του υπουργείου «Διυπηρεσιακή
Μον άδα Ελέγχ ου Αγοράς, ρύθμιση της οικον ομικής
δραστηριότητας, αν τιμετώπιση του παράν ομου

εμπορίου», που ψηφίστηκε στη Βουλή, περιέχ ον ται
άρθρα για τα Κέν τρα Αποθήκευσης και Διαν ομής και
την  εφοδιαστική αλυσίδα.
Τα εν  λόγω άρθρα επηρεάζουν  αρκετές επιχ ειρήσεις σε
περιοχ ές, όπως Ασπρόπυργος ,Οιν όφυτα, Ελαιών ας
και Καλοχ ώρι.
Συγκεκριμέν α, δόθηκε παράταση έως τις 18/1/2022 της

προθεσµίας για τη χ ορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λει-
τουργίας των  Κέν τρων  Αποθήκευσης και Διαν οµής και
την  επέκταση του µεταβατικού καθεστώτος για τη δια-
τήρηση της χ ρήσης αποθηκών  και σε κτήρια που
βρίσκον ται εν τός της περιοχ ής (Α) του π.δ.
5/13.12.1979.
Επίσης, με το άρθρο 33 «Παράταση προθεσμιών  των

ν . 3982/2011 και 4302/2014 λόγω COVID19 και προθ-
εσμιών  εκσυγχ ρον ισμού των  επιχ ειρήσεων » δόθηκε
παράταση για δέκα μήν ες των  προθεσμιών  που έχ ουν
τεθεί προς υλοποίηση στους ν .3982/2011 και
4302/2014 στις επιχ ειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου
και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στις προθε-

σμίες που τίθεν ται για αν άπτυξη και ολοκλήρωση υπο-
δομών  εν τός των  Επιχ ειρηματικών  Πάρκων .

Άρθρο 31: Παράταση προθεσμίας για τη γν ωστοποίηση
ή την  έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των  Κέν τρ-
ων  Αποθήκευσης και Διαν ομής
1.Η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν . 4512/2018 (Α΄ 5)
αν τικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε υφιστάμεν ες εγκαταστάσεις που αποτελούν
Κέν τρα Αποθήκευσης και Διαν ομής κατά την  έν ν οια
του παρόν τος Κεφαλαίου και δεν  είν αι εφοδιασμέν ες με
άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφων α με τα
άρθρα 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α΄ 62) ή τον  ν .
3982/2011 (Α΄ 143), χ ορηγείται έγκριση εγκατάστασης,
σύμφων α με το άρθρο 48Ζ του ν . 4442/2016. Εφόσον
ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην  αδειοδο-
τούσα αρχ ή τα απαιτούμεν α δικαιολογητικά μέχ ρι την
18η.1.2022, η έγκριση εγκατάστασης χ ορηγείται χ ωρίς
την  επιβολή προστίμου.

Μετά από την  έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχ ρ-
εούται στην  υποβολή της γν ωστοποίησης. Εφόσον  η
γν ωστοποίηση υποβληθεί έως την  αν ωτέρω ημερομ-
ην ία και πληροί τις ν όμιμες προϋποθέσεις, δεν  επιβάλ-
λεται πρόστιμο.

Οι διατάξεις του παρόν τος περί μη επιβολής προστίμου
εφαρμόζον ται με την  προϋπόθεση ότι οι φορείς που
εμπίπτουν  σε αυτές διαθέτουν  περιβαλλον τική αδει-
οδότηση.»

2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν .
4302/2014 (Α΄225) αν τικαθίσταται και η παρ. 6 του
άρθρου 9 διαμορφών εται ως εξής:

«6. Κατ’ εξαίρεση, για χ ρον ικό διάστημα έως είκοσι (20)
ετών  από την  έν αρξη ισχ ύος του παρόν τος επιτρέπε-
ται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέν τρων  Αποθήκευ-
σης και Διαν ομής, χ ωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης,
σε ν όμιμα υφιστάμεν α κτίρια που βρίσκον ται σε περ-
ιοχ ές των  Ζ.Ο.Ε. που έχ ουν  χ αρακτηριστεί ως γεωργι-
κή γη, καθώς και στην  περιοχ ή (Α) του π.δ.
5/13.12.1979 (Δ΄707), όπου ασκούν ται δραστηριότητες
αποθήκευσης τουλάχ ιστον  μια πεν ταετία πριν  από
την  έν αρξη ισχ ύος του παρόν τος. Στα Κέν τρα Αποθή-
κευσης και Διαν ομής του προηγούμεν ου εδαφίου
ισχ ύουν  οι όροι δόμησης των  γεωργικών  αποθηκών  και
επιτρέπον ται:
α) οι κύριες δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1,
β) οι δευτερεύουσες – συμπληρωματικές δραστηριότ-
ητες της περ. β΄ του άρθρου 1, εξαιρουμέν ων  των  μετα-
ποιητικών  δραστηριοτήτων , γ) η αποθήκευση προϊόν -
των  ελεγχ όμεν ης θερμοκρασίας σε ψυγεία.»

με πληροφοριες απο το metaforespress.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ.
19ης / 2020  έκτακτης συν εδρία-

σης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 148 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί της
16/2020 απόφ ασης του Δ.Σ. του

“ATTICA   TV” με θέμα: 
«Λήψη απόφ ασης 

για την  έγκριση του ν έου
σχεδίου της προγραμματικής 
σύμβασης οριζόν τιας συν ερ-

γασίας μεταξύ της Περιφ έρειας
Αττικής, του Δήμου 

Ασπροπύργου 
και της «Δημοτικής

Επιχείρησης Τηλεόρασης
Δήμου Ασπροπύργου 

– ATTICA TV».

Στον Ασπρόπυργο, σήμερα την
22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00 π.μ., του έτους
2020, συνήλθε στην αίθουσα του
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ του
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, συνή-
λθε σε τακτική συνεδρίαση κεκ-
λεισμένων των θυρών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 12 της
ΚΥΑ αρθ Δ1α/ΓΠ.οικ.39612/16-
05-2020 (Β’ 1869),   την   παρ. 3
του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ.
Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020
(Β’1988), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθμ. 13836/17-07-2020,
έγγραφ η πρόσκληση του Προέδρ-
ου Δημοτικού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ, με την
διαδικασία των  διατάξεων  των
άρθρων  67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν  τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι,

σε σύν ολο 33 μελών , συμμε-
τείχαν   27 μέλη και ον ομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
15) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
16) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
17) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
18) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙ ΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ         
19) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ
ΠΑΥΛΟΣ
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
20) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
22) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
23) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
12) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
26) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την  
έν αρξη της τακτικής συν εδρία-
σης κεκλεισμέν ων  των  θυρών ,
σύμφ ων α με τις διατάξεις του
άρθρου 12 της ΚΥΑ αρθ
Δ1α/ΓΠ.οικ.39612/16-05-2020 (Β’
1869),   την    παρ. 3 του άρθρου
14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.
32009/23-05-2020 (Β’1988), και
εισηγούμεν ος του 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Λήψη απόφ ασης επί της
16/2020 απόφ ασης του Δ.Σ. του
“ATTICA TV” με θέμα: ««Λήψη
απόφ ασης για την  έγκριση του
ν έου σχεδίου της προγραμματι-
κής σύμβασης οριζόν τιας συν ε-
ργασίας μεταξύ της Περιφ έρειας
Αττικής, του Δήμου Ασπροπύρ-
γου και της «Δημοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης Δήμου
Ασπροπύργου – ATTICA TV»,
έθεσε υπόψη των  μελών   την  υπ
αριθμ. 16/2020 απόφ αση του
Διοικητικού Συμβουλίου του
«ATTICA TV» , η  οποία  έχει ως
κάτωθι:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της υπ’ αριθ.
6ης / 2020Έκτακτης Συν εδρία-

σης του Διοικητικού Συμβουλίου
της «Δημοτικής  Επιχείρησης
Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύρ-

γου -ΑTTICATV».
Αρ. Αποφ .: 16

ΘΕΜΑ: « Λήψη απόφ ασης για
την  έγκριση του ν έου σχεδίου
της προγραμματικής σύμβασης
οριζόν τιας συν εργασίας μεταξύ

της Περιφ έρειας Αττικής, του
Δήμου Ασπροπύργου και της
«Δημοτικής Επιχείρησης Τηλε-
όρασης Δήμου Ασπροπύργου -

ATTICATV».

Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020,
ώρα 09:00 π.μ., στον  1ο όροφ ο
του Δημοτικού Κτιρίου, στο εργο-
τάξιο του Δήμου Ασπροπύργου,
στο γραφ είο του Προέδρου της
Δημοτικής Επιχείρησης, συν ή-
λθε δια Περιφ οράςΈκτακτη Συν ε-
δρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ν.Π.Ι.Δ. της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ATTI-
CATV», που ορίστηκε με την
υπ’αριθ. 127/16-06-2020 απόφ α-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την  με υπ’αριθ.:  227/13-07-
2020 έγγραφ η  πρόσκληση του
Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, που επιδόθηκε στα
μέλη του Δ.Σ., μέσω e-mail.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
δήλωσαν  τη συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρον ικού ταχυδρο-
μείουσε σύν ολο εν ν έα (9)
μελών ,τα παρακάτω έξι (6) μέλη
και ον ομαστικά : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 . Μ Ε Λ Ε Τ Ι Ο Υ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.ΣΕΡΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3.ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΦΑΙΗ
3.ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ

5. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
6. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

για λήψη απόφ ασης στο παρακά-
τω 2οθέματης ημερήσιας διάταξ-
ης:
ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφ ασης για
την  έγκριση του ν έου σχεδίου
της προγραμματικής σύμβασης
οριζόν τιας συν εργασίας μεταξύ
της Περιφ έρειας Αττικής, του
Δήμου Ασπροπύργου και της
«Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρ-
ασης Δήμου Ασπροπύργου -
ATTICATV».

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μελετίου
ύστερα από τη διαπίστωση απα-
ρτίας κήρυξε την  έν αρξη της δια
Περιφ οράς συν εδρίασης καιει-
σηγούμεν ος το 2ο θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των  μελών  του συμβουλίου, το
κείμεν ο της εισήγησης που έχει
ως εξής:
«Αξιότιμες/οι Κυρίες/ οι,
Λαμβάν ον τας υπόψη την  απόφ -
αση υπ’αριθμ.1077/2020 του
VIΤμήματος του Ελεγκτικού Συν ε-
δρίου, σύμφ ων α με την  οποία η
αιτούσα (ATTICATV) συμμορ-
φ ών εται και προσκομίζει ν έο
σχέδιο σύμβασης με απάλειψη
των  όρων  4.2 και 10.1 της αρχι-
κής προγραμματικής σύμβασης
«Παρ. 6 της σχετικής απόφ ασης
του Ελεγκτικού Συν εδρίου
(1077/2020)»,

εισηγούμαι την  έγκριση του
Νέου Σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφ έρει-
ας Αττικής,  του Δήμου Ασπρ-
οπύργου και της «Δημοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης Δήμου
Ασπροπύργου - ATTICATV». 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου μετά την  προαν αφ ερόμεν η
διαδικασία και αφ ού έλαβαν
υπόψη:
α)την  εισήγηση του
Προέδρου,κου Νικολάου
Μελετίου,
β) την  υπ’αριθμ.:  1077/2020
απόφ αση του VI Τμήματος του
Ελεγκτικού Συν εδρίου,
πέρασαν  σεψηφ οφ ορία, στην
οποία,ΥΠΕΡτης εισήγησης του
Προέδρου, τάχθηκαν  πέν τε (5)
μέλη του συμβουλίου  και  ον ομα-
στικά  οι  κ.κ.:

1)ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΦΑΙΗ
4)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
5)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

ΚΑΤΑ ψήφ ισε έν α (1) μέλοςτου
συμβουλίου η κα  ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

την  έγκριση του Νέου Σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφ έρειας Αττικής,
του Δήμου Ασπροπύργου και της
«Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρ-
ασης Δήμου Ασπροπύργου -
ATTICATV». 

Η απόφ αση αυτή πήρε αύξον τα
αριθμό 16/2020.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπο-
γράφ εται

Ακριβές αν τίγραφ ο
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

«ATTICA TV»

ΜΕΛΕΤΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ»                                             

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη
• Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 
• Τις διατάξεις των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019),
• Την υπ αριθμ.
16/2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του «ATTICA
TV»,
• Τις τοποθετήσεις των
κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγνητοφωνημένα
Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της «16/2020
απόφασης του Δ.Σ. του “ATTICA
TV” με 
θέμα: ««Λήψη απόφασης για την
έγκριση του νέου σχεδίου της
προγραμματικής σύμβασης 
οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής, του
Δήμου Ασπροπύργου και της 
«Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρ-
ασης Δήμου Ασπροπύργου –
ATTICA TV», τάχθηκαν δέκα 
τέσσερα  (14) μέλη  του συμβου-
λίου και ονομαστικά οι κ.κ. 

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
5) Κ ΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΙΔ ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ         
12) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΤΑ  ψήφισαν οχτώ   (8) μέλη
του συμβουλίου και ονομαστικά ο
κ.κ. 

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
3)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
4)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
5)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
7)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
8ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
5)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν πέντε (5) μέλη
του συμβουλίου και ονομαστικά ο
κ.κ. 

1)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει  την  υπ αριθμ 16/2020
απόφ αση του Δ.Σ. του “ATTICA
TV”  η οποία αφ ορά το Νέο Σχέ-
διο Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφ έρειας Αττικής,
του Δήμου Ασπροπύργου και της
«Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρ-
ασης Δήμου Ασπροπύργου -
ATTICATV». 

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 148.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

48

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner 
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT 
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα 
οικόπεδο . Ανταλλαγή με διαμέρισμα τηλέφωνο 69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
Ενταγμένος στην Γ.Γ.Π.Π. ( Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ) με
αριθμό Μητρώου ΑΜ 16/2016

Με πρωτοβουλία
του συλλόγου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
Έναρξη πυρό φύλαξης, δασό

παρατήρησης και περι-
πολίες στην περιοχή 

Αχαρναί Μενίδι.

Έλα και εσύ σε περιμέν ο-
υμε..... προστάτεψε τον  τόπο
σου..... Μην  περιμέν εις ν α
γίν ει πρώτα το κακό......ΓΙΝΕ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!!!!!...... από το
πυροφυλάκιο "ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ"
ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
Για πληροφορίες στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

19ης / 2020  έκτακτης 
συν εδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 146

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης  για
την  επικαιροποίηση - τροπο-

ποίηση της υπ’αριθμ.:  88/2019
απόφ ασης του Διοικητικού

Συμβουλίου του «ATTICA TV» με
θέμα: «Λήψη απόφ ασης για την

έγκριση τροποποίησης και
κωδικοποίησης του καταστατι-
κού της εταιρείας με την  επων -

υμία «Δημοτική Επιχείρηση
Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύρ-

γου – ATTICA TV».

Στον Ασπρόπυργο, σήμερα την
22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00 π.μ., του έτους
2020, συνήλθε στην αίθουσα του
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ του
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, συνή-
λθε σε τακτική συνεδρίαση κεκ-
λεισμένων των θυρών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 12 της
ΚΥΑ αρθ Δ1α/ΓΠ.οικ.39612/16-
05-2020 (Β’ 1869),   την   παρ. 3
του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ.
Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020
(Β’1988), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθμ. 13836/17-07-2020,
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ, με την διαδικασία των
διατάξεων των άρθρων 67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και
167, παρ.12  του Ν. 3852/2010,
(όπως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2
του Ν.4635/2019). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι,
σε σύνολο 33 μελών, συμμετείχαν
27 μέλη και ονομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 15)
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
16) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

17) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ

4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

18) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
19) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

21) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
22) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

23) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
25) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
12) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
26) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

27) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την  

έν αρξη της τακτικής συν εδρία-
σης κεκλεισμέν ων  των  θυρών ,
σύμφ ων α με τις διατάξεις του
άρθρου 12 της ΚΥΑ αρθ
Δ1α/ΓΠ.οικ.39612/16-05-2020 (Β’
1869),   την    παρ. 3 του άρθρου
14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.
32009/23-05-2020 (Β’1988), και
εισηγούμεν ος του 7ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Λήψη απόφ ασης  για την  επι-
καιροποίηση - τροποποίηση της
υπ’αριθμ.:  88/2019 απόφ ασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του
«ATTICA TV» με θέμα: «Λήψη
απόφ ασης για την  έγκριση τρο-
ποποίησης και κωδικοποίησης
του καταστατικού της εταιρείας
με την  επων υμία «Δημοτική
Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου
Ασπροπύργου – ATTICA TV»,
έθεσε υπόψη των  μελών   την  υπ
αριθμ. 14/2020 απόφ αση του
Διοικητικού Συμβουλίου του
«ATTICA TV» , η  οποία  έχει ως
κάτωθι:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της υπ’ αριθ.

5ης / 2020  Τακτικής Συν εδρία-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου
της «Δημοτικής  Επιχείρησης
Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύρ-
γου - ΑTTICA TV».

Αρ. Αποφ .: 14

ΘΕΜΑ: « Λήψη απόφ ασης  για
την  επικαιροποίηση-τροπο-
ποίηση της υπ’αριθμ.: 88/2019
απόφ ασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του «ATTICA TV» με
θέμα: «Λήψη απόφ ασης για την
έγκριση τροποποίησης και κωδι-
κοποίησης του καταστατικού
της εταιρείας με την  επων υμία
«Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρα-
σης Δήμου Ασπροπύργου – ATTI-
CA TV».

Σήμερα, Τρίτη 23 Ιουν ίου 2020,
ώρα 09:00 π.μ., στον  1ο όροφ ο
του Δημοτικού Κτιρίου, στο εργο-
τάξιο του Δήμου Ασπροπύργου,
στο γραφ είο του Προέδρου της
Δημοτικής Επιχείρησης, συν ή-
λθε δια Περιφ οράς Συν εδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ν.Π.Ι.Δ. της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ATTICA
TV», που ορίστηκε με την  υπ’αρ-
ιθ. 127/16-06-2020 απόφ αση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ασπροπύργου, ύστερα από την
με υπ’αριθ.:  202/19-06-2020
έγγραφ η  πρόσκληση του
Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, που επιδόθηκε στα
μέλη του Δ.Σ., μέσω e-mail.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
δήλωσαν  τη συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρον ικού ταχυδρο-
μείου σε σύν ολο εν ν έα (9)
μελών , τα παρακάτω οκτώ (8)
μέλη και ον ομαστικά : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΦΑΙΗ
4. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
5. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
6.ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7.ΣΕΡΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

για λήψη απόφ ασης στο παρα-
κάτω 5ο θέμα  της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 5ο : « Λήψη απόφ ασης
για την  επικαιροποίηση-τροπο-
ποίηση της υπ’αριθμ.: 88/2019
απόφ ασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του «ATTICA TV» με
θέμα: «Λήψη απόφ ασης για την
έγκριση τροποποίησης και κωδι-
κοποίησης του καταστατικού
της εταιρείας με την  επων υμία
«Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρα-
σης Δήμου Ασπροπύργου – ATTI-
CA TV».

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος
Μελετίου ύστερα από τη
διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της δια Περιφοράς συνε-
δρίασης και  εισηγούμενος το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του
συμβουλίου, το κείμενο της εισήγ-
ησης που έχει ως εξής:

«Αξιότιμες/οι Κυρίες/ οι,
Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθ-

ρων 65,107,226 και 238 του
ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
85/Α/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 252,253,269 του
ν.3463/2006, «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ
114/Α/08-06-2006).

3. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 51 του ν.1892/1990, «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
110/Α/31-07-1990).

4. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 51 του ν. 3905/2010,
«Ενίσχυση και ανάπτυξη της κιν-
ηματογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α/23-12-
2010) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις  του άρθρ-
ου 44 του ν. 3979/2011, «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
138/Α/16-06-2011).

5. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 3 του π.δ. 25/1988, «Όροι
και προϋποθέσεις για την ίδρυση
τοπικών ραδιοφωνικών
σταθμών, διαδικασία χορήγησης,
ανανέωσης και ανάκλησης των
σχετικών αδειών, γενικές αρχές
λειτουργίας των σταθμών αυτών
και τεχνική και λοιπή εποπτεία
και έλεγχος τους» (ΦΕΚ 10/Α/15-
01-1988).

6. Την τροποποίηση του
καταστατικού της Δημοτικής
Επιχείρησης Ανάπτυξης του
Δήμου Ασπροπύργου (ΦΕΚ
2822/Β/19-10-2012).

7. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 4, της υπ’αριθ. 25027/1984
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
244/Β/19-04-1984).

8. Το υπ’αριθ.
3389/1259/13-01-2017 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.

9. Τις υπ’αριθ.
663/2016,664/2016 και 665/2016
αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ασπρ-
οπύργου σχετικές με την αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου και
την έγκριση του κωδικοποιημέ-
νου καταστατικού  της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» και με διακρι-
τικό τίτλο «ATTICA TV».

10. Τις διατάξεις του Ν.
4622/2019 « Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των Κυβε-
ρνητικών οργάνων και της Κεντρ-
ικής Δημόσιας Διοίκησης».

11. Τις διατάξεις του άρθ-

ρου 6 του Ν.4623/2019
«Ρυθμίσεις για την συγκρότηση
των διοικητικών συμβουλίων των
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.
και των συνδέσμων τους».

12. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 10 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμι-
ση θεμάτων οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».

13. Την Εγκύκλιο με
Αρ.102/2019 με θέμα: «Συγκρότ-
ηση των διοικητικών συμβουλίων
των νομικών προσώπων των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.» του
Υπουργείου Εσωτερικών περί
εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και
του άρθρου 10 του Ν.4625/2019.

14. Την υπ’αριθμ.:
357/2019 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου
Ασπροπύργου με θέμα: «Εκλογή
Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Δημοτι-
κή Επιχείρηση Τηλεόρασης
Δήμου Ασπροπύργου ATTICA
TV».

15. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 19 παρ.6 του Ν. 4483/2017
(ΦΕΚ Α' 107/2017).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανω-
τέρω κρίνουμε απαραίτητη:

α) την τροποποίηση του κατα-
στατικού της εταιρείας με την
επωνυμία «Δημοτική επιχείρηση
Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύρ-
γου – ATTICA TV» ως προς  το
άρθρο 9.

β) την κωδικοποίηση του κατα-
στατικού της εταιρείας με την
επωνυμία «Δημοτική επιχείρηση
Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύρ-
γου – ATTICA TV».

Το Άρθρο 9 τροποποιείται κατά
τα εξής:  

Η επιχείρηση θα διοικείται από
εννεαμελές (9) Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα μέλη μαζί με τους
αναπληρωτές τους θα ορίζονται
από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά
την συγκεκριμένη αναλογία: τα
τρία πέμπτα (3/5) των μελών,
συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου με τους αναπληρω-
τές τους, υποδεικνύονται από τον
Δήμαρχο και θα είναι Δημοτικοί
Σύμβουλοι ή δημότες ή κάτοικοι
του Δήμου Ασπροπύργου και τα
δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές
παρατάξεις. Από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ένας (1)
θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού
φορέα της περιοχής ως μέλος και
ένας (1), εφόσον η επιχείρηση
απασχολεί περισσότερους από
είκοσι (20) εργαζομένους, θα είναι
εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο ένα από τα
μέλη του και θα είναι Αιρετός ή
μη, ή Δημότης ή Κάτοικος του
Δήμου Ασπροπύργου.

Η θητεία του Διοικητι-
κού Συμβουλίου θα ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ασπροπύργου και σε κάθε
περίπτωση θα λήγει το αργότερο
τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση
του Δημοτικού Συμβουλίου, το
οποίο οφείλει να ορίσει τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
μέσα στην προθεσμία των τριών
(3) μηνών (παρ. 2 του άρθρου 2
της Υπ. Απόφασης  205027/84
Υπουργείο Εσωτερικών).

Τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου μπορεί να αντι-
κατασταθούν κατά τη διάρκεια
της θητείας τους με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που τα
όρισε και που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του
νομίμου αριθμού των μελών του
(παρ. 3 του άρθρου 2 της Υπ.
Απόφασης 205027/84 Υπουργείο
Εσωτερικών).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα
οριζόμενα στα Β'2822/19.10.2012
και Β' 859/16.03.2017 ΦΕΚ που
αφορούν την σύσταση και την
κωδικοποίηση του καταστατικού
της εταιρείας με την επωνυμία
«Δημοτική επιχείρηση Τηλεόρα-
σης Δήμου Ασπροπύργου – ATTI-
CA TV».   

Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μετά την προαναφε-
ρόμενη διαδικασία και αφού έλα-
βαν υπόψη:

α) την εισήγηση του Προέδρου,
κου Νικολάου Μελετίου,

β) την υπ’αριθμ.:88/2019 απόφ-
αση  του Διοικητικού Συμβουλίου

πέρασαν σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της εισήγησης του
Προέδρου,  τάχθηκαν πέντε (5)
μέλη του συμβουλίου  και  ονο-
μαστικά  οι  κ.κ.:

1) Μ Ε Λ Ε Τ Ι Ο Υ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3) ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΦΑΙΗ

4) Π Ε Χ Λ Ι Β Α Ν Ι Δ Η
ΣΟΥΛΑ

5) ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

ΚΑΤΑ ψήφισαν τρία (3) μέλη
του συμβουλίου  και  ονομαστικά
οι  κ.κ.:

1) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2) Σ Ε Ρ Ε Π Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ

Με την δήλωση του κου Σερέπα
Παναγιώτη: «Η αλλαγή του κατα-
στατικού δεν μπορεί να γίνεται
δια περιφοράς, μου είναι
αδιανόητο, λυπάμαι που δεν είχα
την ευκαιρία να καταθέσω την
άποψη μου για το νέο καταστα-
τικό, λυπάμαι που για άλλη μια
φορά ένα σπουδαίο θέμα δεν
αναλύεται διεξοδικά δια ζώσης,
επομένως δεν έχω άλλη επιλογή
παρά να το καταψηφίσω».

Και με την παρατήρηση του κου
Μουζάκα Ευάγγελο: «Θέματα
τόσο σοβαρά που αφορούν την
τροποποίηση του καταστατικού
της εταιρείας, αλλά και θέματα
που αφορούν συμβάσεις και το
μέλλον της εταιρείας, δεν δύναται
οι συνεδριάσεις να γίνονται ΔΙΑ
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ».

ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) την έγκριση τροπο-
ποίησης ως προς το άρθρο 9 του
καταστατικού της εταιρείας με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση
Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύρ-
γου – ATTICA TV».

β) την κωδικοποίηση
του καταστατικού της εταιρείας με
την επωνυμία «Δημοτική
επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου
Ασπροπύργου – ATTICA TV».

Το Άρθρο 9 τροποποιείται κατά
τα εξής:

Η επιχείρηση θα διοικείται από
εννεαμελές (9) Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα μέλη μαζί με τους
αναπληρωτές τους θα ορίζονται
από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά
την συγκεκριμένη αναλογία: τα
τρία πέμπτα (3/5) των μελών,
συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου με τους αναπληρω-
τές τους, υποδεικνύονται από τον
Δήμαρχο και θα είναι Δημοτικοί
Σύμβουλοι ή δημότες ή κάτοικοι
του Δήμου Ασπροπύργου και τα
δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές
παρατάξεις. Από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ένας (1)
θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού
φορέα της περιοχής ως μέλος και
ένας (1), εφόσον η επιχείρηση
απασχολεί περισσότερους από
είκοσι (20) εργαζομένους, θα είναι
εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο ένα από τα
μέλη του και θα είναι Αιρετός ή
μη, ή Δημότης ή Κάτοικος του
Δήμου Ασπροπύργου.

Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου θα ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβου-

λίου Ασπροπύργου και σε κάθε
περίπτωση θα λήγει το αργότερο
τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση
του Δημοτικού Συμβουλίου, το
οποίο οφείλει να ορίσει τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
μέσα στην προθεσμία των τριών
(3) μηνών (παρ. 2 του άρθρου 2
της Υπ. Απόφασης  205027/84
Υπουργείο Εσωτερικών).

Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου μπορεί να αντικατα-
σταθούν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που τα
όρισε και που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του
νομίμου αριθμού των μελών του
(παρ. 3 του άρθρου 2 της Υπ.
Απόφασης 205027/84 Υπουργείο
Εσωτερικών).

Κατά τα λοιπά,
ισχύουν τα οριζόμενα στα
Β'2822/19.10.2012 και Β'
859/16.03.2017 ΦΕΚ που αφορ-
ούν την σύσταση και την κωδικο-
ποίηση του καταστατικού της
εταιρείας με την επωνυμία «Δημο-
τική επιχείρηση Τηλεόρασης
Δήμου Ασπροπύργου – ATTICA
TV».   

- Περαιτέρω κατόπιν της τροπο-
ποίησης του άρθρου 9 του κατα-
στατικού της επιχείρησης, το
κωδικοποιημένο καταστατικό
έχει ως εξής: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ATTICA TV».

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της
«Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρ-
ασης Δήμου Ασπροπύργου -
«ATTICA TV»

Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθ-
ρων 65,107,226 και 238 του
ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
85/Α/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 252,253,269 του
ν.3463/2006, «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ
114/Α/08-06-2006).

3. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 51 του ν.1892/1990, «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
110/Α/31-07-1990).

4. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 51 του ν. 3905/2010,
«Ενίσχυση και ανάπτυξη της κιν-
ηματογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α/23-12-
2010) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις  του άρθρ-
ου 44 του ν. 3979/2011, «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
138/Α/16-06-2011).

5. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 3 του π.δ. 25/1988, «Όροι
και προϋποθέσεις για την ίδρυση
τοπικών ραδιοφωνικών
σταθμών, διαδικασία χορήγησης,
ανανέωσης και ανάκλησης των
σχετικών αδειών, γενικές αρχές
λειτουργίας των σταθμών αυτών
και τεχνική και λοιπή εποπτεία
και έλεγχος τους» (ΦΕΚ 10/Α/15-
01-1988).

6. Την τροποποίηση του
καταστατικού της Δημοτικής
Επιχείρησης Ανάπτυξης του
Δήμου Ασπροπύργου (ΦΕΚ
2822/Β/19-10-2012).

7. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 4, της υπ’αριθ. 25027/1984
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
244/Β/19-04-1984).

8. Το υπ’αριθ.
3389/1259/13-01-2017 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
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9. Τις υπ’αριθ.
663/2016,664/2016 και 665/2016
αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ασπρ-
οπύργου σχετικές με την αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου και
την έγκριση του κωδικοποιημέ-
νου καταστατικού  της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» και με διακρι-
τικό τίτλο «ATTICA TV».

10. Τις διατάξεις του Ν.
4622/2019 « Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των Κυβε-
ρνητικών οργάνων και της Κεντρ-
ικής Δημόσιας Διοίκησης».

11. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 6 του Ν.4623/2019
«Ρυθμίσεις για την συγκρότηση
των διοικητικών συμβουλίων των
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.
και των συνδέσμων τους».

12. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 10 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμι-
ση θεμάτων οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».

13. Την Εγκύκλιο με
Αρ.102/2019 με θέμα: «Συγκρότ-
ηση των διοικητικών συμβουλίων
των νομικών προσώπων των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.» του
Υπουργείου Εσωτερικών περί
εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και
του άρθρου 10 του Ν.4625/2019.

14. Την υπ’αριθμ.:
357/2019 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου
Ασπροπύργου με θέμα: «Εκλογή
Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Δημοτι-
κή Επιχείρηση Τηλεόρασης
Δήμου Ασπροπύργου - ATTICA
TV».

15. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 19 παρ.6 του Ν. 4483/2017
(ΦΕΚ Α' 107/2017).

16. Την  υπ’αριθμ.: 88/15-
11-2019 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου περί τροποποιή-
σεως του άρθρου 9 παρ.1 του
καταστατικού και κωδικοποιή-
σεως  του καταστατικού της Εται-
ρείας με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Τηλεόραση Δήμου
Ασπροπύργου – ATTICA TV»

17. Την  υπ’αριθμ.: 14/23-
06-2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου «ATTICA TV»
περί επικαιροποίησης-τροπο-
ποίησης της υπ’αριθμ.:88/2019
απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του «ATTICA TV».

Το καταστατικό της
επιχείρησης μετά την ανωτέρω
τροποποίηση έχει ως εξής: 

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

δ.τ. «ATTICA TV»
1. Συνιστάται Δημοτική

Επιχείρηση στον Δήμο Ασπρ-
οπύργου με την επωνυμία Δημο-
τική Επιχείρηση Τηλεόρασης
Δήμου Ασπροπύργου «ATTICA
TV», και με διακριτικό τίτλο
«ATTICA TV».

2. Σκοποί της επιχείρη-
σης θα είναι:

• Η ίδρυση, λειτουργία
και εκμετάλλευση ιδιωτικού τηλε-
οπτικού σταθμού περιφερειακής
εμβέλειας που θα εκπέμπει ανα-
λογικό ή ψηφιακό σήμα, στην
περιφέρεια Αττικής, όπως
ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις και Υπουργικές αποφά-
σεις.

• Η ανάθεση ή/και εκτέ-
λεση και εμπορική εκμετάλλευση
τηλεοπτικών παραγωγών και η
καθοιονδήποτε τρόπο εμπορική
εκμετάλλευση τηλεοπτικού χρό-
νου υπό μορφή διαφημίσεων,
τηλεπωλήσεων, χορηγιών κλπ.

• Η συμμετοχή της παρ-
ούσης εταιρίας, μετά από απόφα-

ση του Δ.Σ. αυτής, σε άλλες εται-
ρίες ή/και κοινοπραξίες με παρε-
μφερείς σκοπούς, συμπεριλαμβα-
νομένης και της δραστηριότητας
παρόχου δικτύου ψηφιακών
εκπομπών και ευρυζωνικών δικ-
τύων κατά τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

• Κάθε άλλη δραστηρι-
ότητα που συνδέεται άμεσα ή
έμμεσα με τους ανωτέρω σκο-
πούς.    

• Η ίδρυση υποκατα-
στημάτων, όπου αυτό απαιτείται
για την προώθηση των σκοπών
της εταιρείας.

3. Η διάρκεια της επιχείρησης
είναι είκοσι(20)χρόνια και θα
αρχίζει από τη δημοσίευση της
κατά νόμο απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Έδρα της επιχείρησης ορίζε-
ται Έδρα ο Δήμος Ασπροπύργου
του Ν. Αττικής

5. Η νομική μορφή της
Επιχείρησης θα είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

6. Η συγκρότηση, λει-
τουργία, οι αρμοδιότητες των
οργάνων(διοικητικού συμβου-
λίου της επιχείρησης), η οργάνω-
ση, διαχείριση και εποπτεία της
επιχείρησης, θα διέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 277 έως
284 του Π.Δ.410/95(Δ. και Κ.Κ.)
και της υπ  ́ αρ. 25027/84 του
Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Η διαχείριση της επιχείρησης
θα γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο
προϋπολογισμό εσόδων και εξό-
δων και θα είναι ανεξάρτητη από
την υπόλοιπη δημοτική διαχείρι-
ση. Το οικονομικό έτος διαχείρι-
σης της επιχείρησης θα συμπίπτει
με το ημερολογιακό έτος.

8. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της επιχείρησης, που
θα εγκρίνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο, τα καθαρά κέρδη που
θα προκύπτουν από τη διαχείρι-
ση, μετά την αφαίρεση των απο-
σβέσεων και τη δημιουργία του
απαραιτήτου αποθεματικού, μπο-
ρεί να διατίθενται για τη βελτίωση
ή επέκταση των εγκαταστάσεων
της επιχείρησης ή θα διατίθενται
στο δήμο για την εκτέλεση κοι-
νωφελών έργων.

9. Η επιχείρηση θα διοι-
κείται από εννεαμελές (9) Διοικ-
ητικό Συμβούλιο. Τα μέλη μαζί με
τους αναπληρωτές τους θα
ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο κατά την συγκεκρι-
μένη αναλογία: τα τρία πέμπτα
(3/5) των μελών, συμπεριλαμβα-
νομένου του Προέδρου του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου με τους αναπ-
ληρωτές τους, υποδεικνύονται
από τον Δήμαρχο και θα είναι
Δημοτικοί Σύμβουλοι ή δημότες ή
κάτοικοι του Δήμου Ασπροπύρ-
γου και τα δύο πέμπτα (2/5) από
τις λοιπές παρατάξεις. Από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου ένας (1) θα είναι εκπρόσω-
πος κοινωνικού φορέα της περ-
ιοχής ως μέλος και ένας (1), εφό-
σον η επιχείρηση απασχολεί περ-
ισσότερους από είκοσι (20) εργα-
ζομένους, θα είναι εκπρόσωπος
των εργαζομένων. Αντιπρόεδρος
εκλέγεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο ένα από τα μέλη του
και θα είναι Αιρετός ή μη, ή
Δημότης ή Κάτοικος του Δήμου
Ασπροπύργου.

Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου θα ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ασπροπύργου και σε κάθε
περίπτωση θα λήγει το αργότερο
τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση
του Δημοτικού Συμβουλίου, το
οποίο οφείλει να ορίσει τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
μέσα στην προθεσμία των τριών
(3) μηνών (παρ. 2 του άρθρου 2
της Υπ. Απόφασης  205027/84
Υπουργείο Εσωτερικών).

Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου μπορεί να αντικατα-
σταθούν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που τα
όρισε και που λαμβάνεται με την

απόλυτη πλειοψηφία του
νομίμου αριθμού των μελών του
(παρ. 3 του άρθρου 2 της Υπ.
Απόφασης 205027/84 Υπουργείο
Εσωτερικών).

10. Το  κεφάλαιο της επιχείρη-
σης ανέρχεται σε 2.488.100,00€,
το οποίο καταβλήθηκε από τον
Δήμο Ασπροπύργου.

11. Πόροι της επιχείρησης θα
είναι:

- έσοδα από την ανάληψη
και εκτέλεση τηλεοπτικών παρα-
γωγών από Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν
γένει πρώτου και δευτέρου βαθ-
μού, συνδέσμους και ενώσεις τους       

καθώς και από άλλες
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α

- έσοδα από την εμπορική
εκμετάλλευση τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων εν γένει. 

12. Η επιχείρηση διαλύε-
ται:

- με απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου Ασπροπύργου με απόλ-
υτη πλειοψηφία των μελών του
και με 

απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής

- όταν λήξει χωρίς να παρα-
ταθεί η διάρκεια της επιχείρησης 

- σε περίπτωση πτώχευσης
της επιχείρησης. Εκτός από την
περίπτωση πτώχευσης η εκκαθ-
άριση γίνεται από εκκαθαριστές
που ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Στην εκκαθάριση διεκπερ-
αιώνονται οι εκκρεμείς υποθέ-
σεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις,
ρευστοποιείται η περιουσία και
πληρώνονται τα χρέη της
επιχείρησης.

Το υπόλοιπο περιέρχεται
στο Δήμο Ασπροπύργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα
αριθμό 14/2020.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπο-
γράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          
ΤΑ ΜΕΛΗ    

Ακριβές αντίγραφο

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
«ATTICA TV»

ΜΕΛΕΤΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την προαναφερόμενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη

• Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 

• Τις διατάξεις των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019),

• Την υπ αριθμ.
14/2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του «ATTICA
TV»,

• Τις τοποθετήσεις των
κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγνητοφωνημένα
Πρακτικά της Συνεδριάσεως,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της «Επικαιρο-
ποίησης - τροποποίησης της
υπ’αριθμ.: 

88/2019 απόφ ασης του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου του «ATTICA
TV» με θέμα: «Λήψη απόφ ασης 

για την  έγκριση τροποποίησης
και κωδικοποίησης του κατα-
στατικού της εταιρείας με την  

επων υμία «Δημοτική
Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου

Ασπροπύργου – ATTICA TV»,
τάχθηκαν  δέκα τέσσερα  (14)
μέλη  του συμβουλίου και ον ομα-
στικά οι κ.κ. 

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

8) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
12) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΤΑ  ψήφ ισαν  δέκα τρία   (13)
μέλη του συμβουλίου και ον ομα-
στικά ο κ.κ. 

1) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ 10) ΤΣ Ι Γ Κ ΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
11) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

5) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ
ΠΑΥΛΟΣ 12)
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

6) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

13) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει  την  επικαιροποίηση -

τροποποίηση της υπ’αριθμ.:
88/2019 απόφ ασης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του «ATTICA TV»
με θέμα: «Λήψη απόφ ασης για
την  έγκριση τροποποίησης και
κωδικοποίησης του καταστατι-
κού της εταιρείας με την  επων -
υμία «Δημοτική Επιχείρηση Τηλε-
όρασης Δήμου Ασπροπύργου –
ATTICA TV».

Το καταστατικό της επιχείρη-
σης μετά την  αν ωτέρω τροπο-
ποίηση έχει ως εξής: 

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

δ.τ. «ATTICA TV»

1. Συνιστάται Δημοτική
Επιχείρηση στον Δήμο Ασπρ-
οπύργου με την επωνυμία Δημο-
τική Επιχείρηση Τηλεόρασης
Δήμου Ασπροπύργου «ATTICA
TV», και με διακριτικό τίτλο
«ATTICA TV».

2. Σκοποί της επιχείρησης
θα είν αι:

• Η ίδρυση, λειτουργία
και εκμετάλλευση ιδιωτικού τηλε-
οπτικού σταθμού περιφερειακής
εμβέλειας που θα εκπέμπει ανα-
λογικό ή ψηφιακό σήμα, στην
περιφέρεια Αττικής, όπως
ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις και Υπουργικές αποφά-
σεις.

• Η ανάθεση ή/και εκτέ-
λεση και εμπορική εκμετάλλευση
τηλεοπτικών παραγωγών και η
καθοιονδήποτε τρόπο εμπορική
εκμετάλλευση τηλεοπτικού χρό-

νου υπό μορφή διαφημίσεων,
τηλεπωλήσεων, χορηγιών κλπ.

• Η συμμετοχή της παρ-
ούσης εταιρίας, μετά από απόφα-
ση του Δ.Σ. αυτής, σε άλλες εται-
ρίες ή/και κοινοπραξίες με παρε-
μφερείς σκοπούς, συμπεριλαμβα-
νομένης και της δραστηριότητας
παρόχου δικτύου ψηφιακών
εκπομπών και ευρυζωνικών δικ-
τύων κατά τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

• Κάθε άλλη δραστηρι-
ότητα που συνδέεται άμεσα ή
έμμεσα με τους ανωτέρω σκο-
πούς.    

• Η ίδρυση υποκατα-
στημάτων, όπου αυτό απαιτείται
για την προώθηση των σκοπών
της εταιρείας.

3. Η διάρκεια της
επιχείρησης είναι είκοσι(20)χρό-
νια και θα αρχίζει από τη
δημοσίευση 

της κατά νόμο απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

4. Έδρα της επιχείρησης ορίζε-
ται Έδρα ο Δήμος Ασπροπύργου
του Ν. Αττικής.

5. Η νομική μορφή της
Επιχείρησης θα είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

6. Η συγκρότηση, λειτουργία, οι
αρμοδιότητες των οργάνων(διοικ-
ητικού συμβουλίου της
επιχείρησης), η οργάνωση,
διαχείριση και εποπτεία της
επιχείρησης, θα διέπονται από 

τις διατάξεις των άρθρων 277
έως 284 του Π.Δ.410/95(Δ. και
Κ.Κ.) και της υπ΄ αρ.
25027/84 του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

7. Η διαχείριση της επιχείρησης
θα γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο
προϋπολογισμό εσόδων    και
εξόδων και θα είναι ανεξάρτητη
από την υπόλοιπη δημοτική
διαχείριση. 

Το  οικονομικό έτος διαχείρι-
σης της επιχείρησης θα συμπίπτει
με το ημερολογιακό     έτος.

8. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της επιχείρησης, που
θα εγκρίνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο, τα καθαρά κέρδη που
θα προκύπτουν από τη διαχείρι-
ση, μετά την αφαίρεση των απο-
σβέσεων και τη δημιουργία του
απαραιτήτου αποθεματικού, μπο-
ρεί να διατίθενται για τη βελτίωση
ή επέκταση των εγκαταστάσεων
της επιχείρησης ή θα διατίθενται
στο δήμο για την εκτέλεση κοι-
νωφελών έργων.

9. Η επιχείρηση θα διοικείται
από εννεαμελές (9) Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα μέλη μαζί με τους
αναπληρωτές τους θα ορίζονται
από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά
την συγκεκριμένη αναλογία: τα
τρία πέμπτα (3/5) των μελών,
συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου με τους αναπληρω-
τές τους, υποδεικνύονται από τον
Δήμαρχο και θα είναι Δημοτικοί
Σύμβουλοι ή δημότες ή κάτοικοι
του Δήμου Ασπροπύργου και τα
δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές
παρατάξεις. Από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ένας (1)
θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού
φορέα της περιοχής ως μέλος και
ένας (1), εφόσον η επιχείρηση
απασχολεί περισσότερους από
είκοσι (20) εργαζομένους, θα είναι
εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο ένα από τα
μέλη του και θα είναι Αιρετός ή
μη, ή Δημότης ή Κάτοικος του
Δήμου Ασπροπύργου.

Η θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου θα
ακολουθεί τη θητεία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Ασπροπύργου
και σε κάθε περίπτωση θα λήγει
το αργότερο τρεις μήνες μετά την

εγκατάσταση του Δημοτικού
Συμβουλίου, το οποίο οφείλει να
ορίσει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μέσα στην προθε-
σμία των τριών (3) μηνών (παρ. 2
του άρθρου 2 της Υπ. Απόφασης
205027/84 Υπουργείο Εσωτερ-
ικών).

Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου μπορεί να αντικατα-
σταθούν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που τα
όρισε και που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του
νομίμου αριθμού των μελών του
(παρ. 3 του άρθρου 2 της Υπ.
Απόφασης 205027/84 Υπουργείο
Εσωτερικών).

10. Το  κεφάλαιο της
επιχείρησης ανέρχεται σε
2.488.100,00€, το οποίο καταβ-
λήθηκε από τον 

Δήμο Ασπροπύργου.

11. Πόροι της επιχείρησης
θα είναι:

- έσοδα από την ανάλ-
ηψη και εκτέλεση τηλεοπτικών
παραγωγών από Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν γένει
πρώτου και δευτέρου βαθμού,
συνδέσμους και ενώσεις τους
καθώς και από άλλες επιχειρήσεις
Ο.Τ.Α

- έσοδα από την εμπορ-
ική εκμετάλλευση τηλεοπτικών
προγραμμάτων εν γένει. 

12. Η επιχείρηση διαλύεται:

- με απόφαση του Δ.Σ.
του Δήμου Ασπροπύργου με
απόλυτη πλειοψηφία των μελών
του  

και με απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής

- όταν λήξει χωρίς να
παραταθεί η διάρκεια της
επιχείρησης 

- σε περίπτωση
πτώχευσης της επιχείρησης.
Εκτός από την περίπτωση
πτώχευσης η 

εκκαθάριση γίνεται από εκκαθ-
αριστές που ορίζονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην εκκαθάριση διεκπερ-
αιώνονται οι εκκρεμείς υποθέ-
σεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις,
ρευστοποιείται η περιουσία και
πληρώνονται τα χρέη της
επιχείρησης.

Το υπόλοιπο περιέρχεται στο
Δήμο Ασπροπύργου.

Η παρούσα απόφαση  θα δημο-
σιευθεί  στην Εφημερίδα Κυβε-
ρνήσεως.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 146.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεταιοικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου,τριφα-
τσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-

τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης
(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας

6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραμαγκά.Μό-
νο για οικογένειες τηλ.
6944636483

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

6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφ-
έρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκα-
ρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, 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 ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ:

6932476552 

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια

για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ στην περιοχή της Ελευ-
σίνας, 8ωρο. 

Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση  α' βοηθειών.
Μπορείτε να αποστείλετε τα  βιογραφικά σας στο

παρακάτω mail:oloiemeis17@gmail.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464

Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε 
τηλέφωνο επικοινωνίας. 

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της

Δυτικής Αττικής και
Δυτικής  Αθήνας.
Τηλ. 6944802271
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EEΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΡΡΗΗ  ΚΚΟΟΠΠΙΙΤΤΣΣΗΗ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΤΤΟΟ

ΜΜεεττάά  ααππόό  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  ααρρκκεεττώώνν  ηημμεερρώώνν  αανναακκοοιιννώώννοουυμμεε  ττηηνν  εεκκ
ννέέοουυ  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμααςς  μμεε  ττοονν  ΧΧάάρρηη  ΚΚοοππιιττσσήή..
ΉΉτταανν  κκάάττιι  πποουυ  ττοο  θθέέλλααμμεε  κκααιι  οοιι  δδύύοο  ππλλεευυρρέέςς  ααφφοούύ  ηη  ππεερρσσιιννήή
ττοουυ  ππααρροουυσσίίαα  σσττοονν  ππάάγγκκοο  ττοουυ  ΑΑκκρράάττηηττοουυ  δδεενν  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε
ααππόό  λλάάθθοοςς  εεκκττίίμμηησσηη  κκααιι  ββιιαασσττιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  εεννώώ  ηη  οομμάάδδαα
κκααθθ''οομμοολλοογγίίαα  έέππααιιξξεε  ωωρρααίίοο  πποοδδόόσσφφααιιρροο..
ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  εείίννααιι  οο  κκααττάάλλλληηλλοοςς  άάννθθρρωωπποοςς  νναα  ααννααλλάάββεειι  ττηηνν
θθέέσσηη  ττοουυ  ππρροοπποοννηηττήή  ααφφοούύ  γγννωωρρίίζζεειι  σσχχεεδδόόνν  όόλλοο  ττοο  ρρόόσσττεερρ
κκααιι  έέττσσιι  θθαα  κκεερρδδηηθθεείί  πποολλύύττιιμμοοςς  χχρρόόννοοςς  σσττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα
ώώσσττεε  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσοουυμμεε  ττηηνν  εειικκόόνναα  πποουυ  θθέέλλοουυμμεε  σσαανν  οομμάάδδαα
ττοο  σσυυννττοομμόόττεερροο..
ΤΤοο  κκυυρριιόόττεερροο  όόμμωωςς  εείίννααιι  όόττιι  έέχχοουυμμεε  ίίδδιιοουυςς  σσττόόχχοουυςς  κκααιι
φφιιλλοοδδοοξξίίεεςς..
ΧΧάάρρηη  κκααλλωωσσόόρριισσεεςς..

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΠΥΡΟ...

Ο Σπύρος Πομώνης, με το απαράμιλλο στυλ του,
σημάδεψε τόσο τη θέση του αριστερού εξτρέμ στο
ελληνικό ποδόσφαιρο όσο και μία ολόκληρη
εποχή στην ιστορία της ΑΕΚ.
Θα είναι για πάντα ζωντανός στη μνήμη και την
καρδιά μας. Καλό παράδεισο. Τα συλλυπητήρια
στους οικείους του.
Η εξόδιος ακολουθία για τον ΣΠΥΡΟ ΠΟΜΩΝΗ
θα γίνει σήμερα Πέμπτη στις 12.30 απο το Δημο-
τικό Κοιμητήριο Νέας Φιλαδέλφειας (Κόκκινος
Μύλος).

Κυκλοφορούν τα διαρκείας
του Βύζαντα

«Ο κόσμος μας είναι ο δωδέκατος«Ο κόσμος μας είναι ο δωδέκατος
παίκ της μας»!παίκ της μας»!

Γι’ αυτό στην προσπάθεια αναγέννησης της ιστο-
ρικής ομάδας του Βύζαντα, θέλουμε τον κόσμο
μας αρωγό και συμπαραστάτη.
Έτσι από την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 κυκλοφορ-
ούν τα εισιτήρια διαρκείας του Βύζαντα για την
ποδοσφαιρική περίοδο 2020 -2021 τα οποία θα
διατίθενται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ομάδας.
Η αγορά ενός εισιτηρίου διαρκείας μας δίνει την
δύναμη να συνεχίσουμε δυναμικά, στηριζόμενοι
στο  πλάνο τριετίας που έχουμε θέσει.
«Όλοι μαζί θα κάνουμε τον Βύζα και πάλι πρωτα-
γωνιστή»

Εκ του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος            Ο Γεν ικός Γραμματέας

Ιωάν ν α Ρήγα          Αν τών ης Υψηλάν της

ΜΠΑΜ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΔΡΙΝΟ

Σπουδαία μεταγραφική επιτυχία για τον Βύζα
Μεγάρων που απέκτησε  έναν σουπερλιγκάτο
ποδοσφαιριστή με συμμετοχές στο Champions
League και το Europa League,  για να πραγματο-
ποιήσουμε τον στόχο της ανόδου.

Πρόκειται για τον 35χρονο(28/5/1985) μεσοεπιθε-
τικό Κώστα Μενδρινό.

Ξεκίνησε απο την Κ20 του Ολυμπιακού, και έχει
αγωνιστεί ακόμα σε Ατρόμητο Αθήνας, Ιωνικό,
ΠΑΣ Γιάννινα, Αρη Θεσσαλονίκης, Παναχαική,
Πανιώνιο, Πλαστανιά, Απόλλων Σμύρνης, Ηρακλή
Θεσσαλονίκης, Παναργειακό, Ηλυσιακό.

ΑΝ.ΤΣ.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ:  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο  Μεγαρικός φέτος στην  Α΄κατηγορία κυκλοφορεί το
εισιτήριο διαρκείας για την  ν έα σαιζόν  2020-2021 εν
μέσω ειδικών  συν θηκών . Κάθε χ ρόν ο οι φίλαθλοι
στηρίζουν  με όλη τους την  δύν αμη τους αγών ες της
ομάδας και τους ευχ αριστούμε. Μπορείτε προμηθευ-
τείτε τις κάρτες από τα μέλη του Δ.Σ. & στα τηλέφων α
6943053073 - 6973991398 - 6948578958.
Πάμε ξαν ά όλοι μαζί...Α.Σ. Μεγαρικός!!!

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:   
ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μετά από τέσσερα χρόνια στη διοίκηση η θητεία του απερχόμε-
νου προέδρου του Βύζα Μεγάρων ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
λήγει στις 31 Ιουλίου. Ο ίδιος σε συνάντηση που είχαμε είπε:  
<<Αποφάσισα να αποχωρήσω δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε
νέους συναδέλφους να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.
Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, θα παραμείνω ως
απλός θεατής.  Εγω μπαίνω στα δύσκολα. Αν η ομάδα βρεθεί
στα βράχια πάλι θα βοηθήσω.
Αποχωρόντας από τη διοίκηση του ΒΥΖΑ , πραγματικά

νιώθω γεμάτος γι' αυτά που μου πρόσφερε η θέση μου γνωρ-
ιμίες και εμπειρίες. Η ομάδα ήταν μια ανάσα από την διάλυση.
Πάνω απ’ όλα όμως μου προσέφερε δύο πράγματα που για
μένα αποτελούν υπέρτατες αξίες: πρώτο, την αγάπη που πήρα
όλα αυτά τα χρόνια από το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων
και δεύτερο, την ικανοποίηση από τους αγώνες που κάναμε,
αφενός για το συμφέρον των συναδέλφων.
Ως πρόεδρος ανέλαβα έναν Σύλλογο που ήταν υπό διάλυση
με πολύ υψηλά στάνταρτς και η προσπάθεια η δική μου και
των συνεργατών μου ήταν, όχι μόνο να τον κρατήσουμε στο
ίδιο επίπεδο, αλλά και να τον αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο
και ανάλογα με τις απαιτήσεις της εποχής. Αν το πετύχαμε ή
όχι, εσείς το γνωρίζετε. Κάναμε λάθη.

Μπορώ όμως να πω ότι φεύγω αφήνοντας πίσω ένα διανεμ-
ητικό λογαριασμό και ταμείο.
Σε αυτα τα χρόνια που ήμουνα πρόεδρος στηρίξαμε τις ακαδ-
ημίες που ήταν οι καλύτερες στην Δυτική Αττική με τον Μάκη
Πανταζή που έφυγε από την ζωή που έδωσε τα πάντα στην
ομάδα και ήταν στρατιώτης.
Την ίδια αγάπη και εμπιστοσύνη σας ζητώ να δώσετε και στα
μέλη της νέας διοίκησης, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορούν να
πετύχουν πολλά και ακόμα περισσότερα από την απερχόμενη
διοίκηση, καθώς συνδυάζουν νιάτα, όρεξη και ήθος.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς και θα είμαι δίπλα σας όποτε και
σε όποιον με χρειαστεί.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύμπραξή του με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών διευρύνει τη σύμπραξή του
με τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, υπογράφοντας νέο
Μνημόνιο Συνεργασίας, αυτή τη
φορά, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής.

Το Μνημόνιο υπεγράφη, στο
Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ.
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής Καθηγητή κ. Πανα-
γιώτη Ε. Καλδή. Το «παρών» έδω-
σαν ακόμη ο Α΄Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’
Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας
Μάνδρος.

«Η συνεργασία μας με το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής επισφρ-
αγίστηκε σήμερα με την υπογραφή
του Μνημονίου, ενός κοινού
σχεδίου δράσης με στόχο την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ
θερμά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’
αυτή μας τη συμπόρευση, που φέρ-
νει πιο κοντά τον ακαδημαϊκό χώρο
με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα
και θέτει τις βάσεις για την αναβάθμιση του γνω-
στικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζομέ-
νων και επαγγελματιών-επιχειρηματιών», δήλωσε
ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: 

«Κύριος στόχος της Προγραμματικής Σύμβα-
σης που υπογράψαμε με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α.
κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου είναι η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας μέσα από βάσεις επιστημο-
νικότητας, τεχνογνωσίας και σύγχρονου γίγνεσθ-
αι. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι
ένας σύμμαχος στην προσπάθεια του Πανεπι

στημίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του,
για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιμελητήριο είναι αρωγός σε όλες μας τις προ-
σπάθειες και είναι σημαντική η συμβολή του για
την απασχολησιμότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνημονίου περι-
λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση επιχειρημα-
τιών, επαγγελματιών και εργαζομένων.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με
τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης
νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων.

Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας
των εργαζομένων.

Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συνεργασία μεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και
ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Επαγγελματικός προσανατολισμός νέων

επιχειρηματιών.


