
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 3985 Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
΄΄ΜΠΑΜ΄΄ ΜΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΝΑΚΑ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σύνδεσμος Προπονητών
Ποδοσφαίρου Αθήνας
Τι να προσέξουν οι
προπονητές και οι ομάδες

σσεελλ..  1111

«Το παιδί
πάνω 

απ’ όλους»
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας  ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα του «Όλοι μαζί μπορούμε» και στηρίζει τη δράση

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  είχαν 
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας 

και εκπρόσωποι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 
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- Συμφώνησαν για κοινές αναπτυξιακές 
δράσεις στην περιοχή 

ΙΙσσχχυυρρήή  σσυυννεερργγαασσίίαα  σσττηηνν  ΚΚοολλύύμμββηησσηη  
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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 . Η θερμοκρασία από

23 - 33  βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη,

Κλεμεντίνα, Μηνοδώρα, Μητροδώρα
Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, 

Πουλχέρω, Πουλχέρη 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3-ΜΑΓΟΥΛΑ

Τηλέφωνο  : 210-5558731

MAΝΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης Υψηλάντου 1 &
Στρατηγού Ρόκα Νικολάου, 2105555236

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81,
Άνω Λιόσια, 2102481114

ΧΑΪΔΑΡΙ
Χριστοδούλου Αντώνιος Ε.

Ανθέων 35, Χαϊδάρι, 2105814400

Άμεση πρόσληψη από το Δήμο Αχαρνών
σαράντα πέντε ατόμων 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ο
Δήμος Αχαρν ών  αν ακοιν ών ει
την  άμεση πρόσληψη προσω-
πικού σαράν τα πέν τε (45) ατό-

μων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χρόν ου, σύμφων α
με τις διατάξεις του άρθ. 206 του
Ν.3584/2007 με σκοπό την  αν τιμετώπι-
ση κατεπειγουσών , εποχικών  ή πρόσ-
καιρων  αν αγκών  της Διεύθυν σης Παι-
δείας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας
Γεν ιάς.

Και πιο συγκεκριμέν α για την  αν τι-
μετώπιση κιν δύν ων  που προκύπτουν
από την  εμφάν ιση και διασπορά του
κορων οϊού COVID-19, αλλά και την
ομαλή λειτουργία των  σχολικών  μον ά-
δων  του Δήμου Αχαρν ών  πριν  από
την  επίσημη έν αρξη του σχολικού
έτους.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του  (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)  
είχαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας 

και εκπρόσωποι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 

Σ
υν άν τηση με τον
Πρόεδρο του
Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ

Πληρωμών  και Ελέγχ ου
Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν
Εν ισχ ύσεων  Προσα-
ν ατολισμού και Εγγυή-
σ ε ω ν
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) κ.
Γρηγόριο Βάρρα είχ αν
ο Αν τιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής κ.
Θαν άσης Μπούρας και
εκπρόσωποι του Αγρο-
τικού Συν εταιρισμού
Ερυθρών  κ. Γεώργιος
Παθέκας, Πρόεδρος, κ.
Γεώργιος Γέρου, πρώην
Πρόεδρος και κα Μαγ-
δαλην ή Σακελλάρη,
Γεωπόν ος. 
Στη συν άν τηση
συζητήθηκαν  τα θέμα-
τα που προέκυψαν  από την  καταστροφική χ αλαζόπτωση που έπληξε την  περιοχ ή της Δημοτικής Εν ότητας
Ερυθρών  στις 18 Μαΐου του 2020.
Ο Πρόεδρος κος Βάρρας υποσχ έθηκε την  επιτάχ υν ση των  διαδικασιών  που αφορούν  τον  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., έτσι
ώστε ν α καταβληθούν  από τον  Οργαν ισμό Ελλην ικών  Γεωργικών  Ασφαλίσεων  (ΕΛ.Γ.Α.) το συν τομότερο
δυν ατόν  στους αγρότες οι προβλεπόμεν ες αποζημιώσεις. 
Ο κ. Μπούρας θα εξακολουθεί ν α υποστηρίζει και ν α παρακολουθεί στεν ά τα θέματα που αφορούν  τους αγρότες
της περιοχ ής της Δυτικής Αττικής. 
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ 
ΟΛΕ KAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

- Συμφώνησαν για κοινές αναπτυξιακές 
δράσεις στην περιοχή 

Τ
η δυνατότητα προώθησης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για θέματα διαχείρισης
Λιμένων με πρακτική εξάσκηση σπουδα-

στών και στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας,
συζήτησαν κατά την συνάντηση τους, ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας
(ΟΛΕ) ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτης Καλδής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του
Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω και συμμετείχαν και οι
τεχνικοί σύμβουλοι των δύο Οργανισμών.

Κατά τη συζήτηση, η οποία έγινε σε ιδιαιτέρως
θετικό κλίμα, συμφωνήθηκε να σχηματιστεί άμεσα 

κοινή ομάδα εργασίας, με σκοπό τη διερεύνηση
των θεμάτων συνεργασίας των δύο πλευρών προς
όφελος των Τοπικών Κοινωνιών της Δυτικής Αττι-
κής και την εξυπηρέτηση των στόχων των δύο
Οργανισμών και με τελική κατάληξη να υπογραφεί
ένα Μνημόνιο Συνεργασίας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν  επίσης είν αι:
-η συμμετοχή σε κοιν ά Ευρωπαϊκά Προγράμ-

ματα και προγράμματα εξοικον όμησης εν έργει-
ας

-κοιν ές αν απτυξιακές δράσεις στην  περιοχή
και προωθητικές εν έργειες με τους ίδιους
στόχους

Κώστας Καραμανλής: Κώστας Καραμανλής: 
Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός 
για 300 λεωφορεία με leasing 

– Αρχές του νέου έτους θα βγουν στους
δρόμους της Αθήνας

Την  προκήρυξη, σε χ ρόν ο ρεκόρ, του διαγων ισμού
για την  προμήθεια με leasing 300 αστικών  λεωφορ-
είων , τα οποία στις αρχ ές του ν έου έτους αν αμέν εται
ν α έχ ουν  βγει στους δρόμους της Αθήν ας, αν ακοίν ω-
σε ο Υπουργός Υποδομών  και Μεταφορών , κ. Κώστας
Καραμαν λής.

Μαζί με τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ και τις προσλήψεις
με διαδικασίες f ast track αλλά κριτήρια ΑΣΕΠ, το leas-
ing είν αι μία από τις άμεσες δράσεις του Υπουργείου
Υποδομών  και Μεταφορών  για ν α βελτιωθεί η κατά-
σταση, μέχ ρι ν α λυθεί οριστικά το πρόβλημα, με την
προμήθεια 1.000 ν έων  λεωφορείων  για Αθήν α και
Θεσσαλον ίκη.

Ειδικότερα ο κ. Καραμαν λής σε δήλωση του αν έφε-
ρε:

«Εδώ και 14 μήν ες, κάν ουμε καθημεριν ή διαχ είριση
κρίσης για τις αστικές συγκοιν ων ίες μας.

Αλλά εφαρμόζουμε και έν α ολοκληρωμέν ο σχ έδιο για
την  αν ασυγκρότησή τους.

Πριν  λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης και εγώ, παρουσιάσαμε τα επόμεν α βήματα
αυτού του σχ εδίου.

Σήμερα, σας αν ακοιν ών ω ότι έν α ακόμα από αυτά,
είν αι γεγον ός. Βρίσκεται στον  αέρα, σε χ ρόν ο ρεκόρ,
ο διαγων ισμός για την  προμήθεια με leasing 300
σύγχ ρον ων  λεωφορείων , που θα εν ισχ ύσουν  άμεσα
τον  στόλο της ΟΣΥ ΑΕ και στις αρχ ές του ν έου έτους
πιστεύουμε ότι θα είν αι στους δρόμους της Αθήν ας.

Μαζί με τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ και τις προσλήψεις
με διαδικασίες f ast track αλλά κριτήρια ΑΣΕΠ, είν αι οι
άμεσες δράσεις μας για ν α βελτιωθεί η κατάσταση.

Με περισσότερες επιλογές για τον  πολίτη, περισσό-
τερα δρομολόγια, λιγότερη ταλαιπωρία.

Μέχ ρι ν α λυθεί οριστικά το πρόβλημα, με την  προ-
μήθεια 1.000 ν έων  λεωφορείων  για Αθήν α και Θεσσα-
λον ίκη».

Πρωταθλητής Ελλάδας στην 
Αντοχή ο Περικλής Ηλίας

Στην Άρτα ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου για τις κατηγορίες Ανδρών
και Γυναικών. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε το αγώνισμα της αντοχής

για τους άνδρες σε μια απόσταση 156,2 χλμ.

Ξεχώρισε ένα γκρουπ 15 αθλητών αλλά στη γραμμή του τερματισμού έφτασε
πρώτος, με διαφορά 20 δευτερολέπτων από τον δεύτερο, ο Περικλής Ηλίας
(Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ) για να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στο πλούσιο παλμαρέ του. Στη
2η θέση τον ακολούθησε ο Στέλιος Φαραντάκης (VS Pays de Loyleac).

Σχεδόν 2 λεπτά μετά τον Περικλή Ηλία, τερμάτισε ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης
(ΠΟΧ.ΤΑΛΩΣ) ο οποίος την Παρασκευή αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας στην
Ατομική Χρονομέτρηση. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι Παναγιώτης Χριστό-
πουλος-Χέλλερ (ΠΟ.ΒΟΛΟΣ), Γιάννης Κυριακίδης (Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ) και Τάσος
Κουρμπέτης (Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ).
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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

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.

23ης / 2020  συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 181 ΘΕΜΑ:
Σύμφ ων ο Συν εργασίας του

Δήμου Ασπροπύργου ως μέλος
του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. με το Σωμα-

τείο με την  επων υμία:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ

ΕΛΠΙΔΑΣ».

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 02 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης, σύμφωνα με την υπ  ́ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικονο-
μικών, Εσωτερικών και Επικρα-
τείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθμ. 16674/28-
08-2020, έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την δια-
δικασία των διατάξεων 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).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι,
σε σύνολο 33 μελών, συμμε-
τείχαν στην τηλεδιάσκεψη,  31
μέλη και ονομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙ ΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ
5) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
12) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
21) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
24) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

29) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
30) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

31) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
2) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης
μέσω τηλεδιάσκεψης , σύμφωνα
με την υπ΄ αριθμ. 429/12-03-
2020 Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντι-
κατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ.
Δ ΙΑ Δ Π/Α /7 8 4 1 /1 9 -0 4 -2 0 0 5
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539)  και εισηγούμενος το 3υ
θέμα της ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Σύμφωνο Συνεργασίας
του Δήμου Ασπροπύργου ως
μέλος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. με το
Σωματείο με την επωνυμία:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ», έθεσε υπόψη των
μελών  την έθεσε υπόψη των
μελών  την υπ’ αριθ. 16382/25
Αυγούστου 2020 εισήγηση του
Γενικού Γραμματέα κου Ρεστέμη
Ευσταθίου, η οποία έχει ως
κάτωθι:.

«Ο Δήμος Ασπροπύργου είναι
μέλος του Ελληνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων και
Προαγωγής της Υγείας
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., με εκπρ-
οσώπηση στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Το Δίκτυο εφαρμόζει τις Πολιτι-

κές για την Υγεία του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας. Στο
πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε σε
μια σειρά προληπτικών δρά-
σεων, συνεργασιών και εθελον-
τικών προγραμμάτων με ιδιωτι-
κούς και δημόσιους φορείς.
Εισηγούμαστε την υπογραφή

Σύμφωνου Συνεργασίας με το
Σωματείο με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ», για τη δημιουργία
Τράπεζας Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών στο Δήμο

Ασπροπύργου, συμμετέχοντας
σε μια Πανελλήνια και Παγκό-
σμια Εθελοντική προσπάθεια.
Αυτό το σύμφωνο συνεργασίας,

δεν συνεπάγεται καμία δαπάνη
για τον Δήμο Ασπροπύργου.
Η εθελοντική δράση θα γίνεται

από την Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, με υπεύθυνη την
ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότ-
ητας του Δήμου κ. Κλειώ Καραμ-
πούλα».

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου, των οποίων
οι απόψεις και τοποθετήσεις
τους αναλυτικά, είναι καταγεγρ-
αμμένες στα απομαγνητοφων-
ημένα πρακτικά της συνεδρία-
σης. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το

Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικάΤο Δημοτικό
Συμβούλιο μετά την προαναφερ-
όμενη διαδικασία και αφού έλαβε
υπόψη:
• Την εισήγηση του

Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 
• Την υπ΄ αριθμ.

429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης)
• 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’ αριθ.

16382/25 Αυγούστου 2020
εισήγηση του Γενικού Γραμμα-
τέα κου Ρεστέμη Ευσταθίου,
• Το προσχέδιο  υπογρ-

αφής  Σύμφωνου Συνεργασίας με
το Σωματείο με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ»,

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

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  του «Συμφ ών ου
Συν εργασίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου ως 
μέλος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. με το

Σωματείο με την  επων υμία:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ»», 
τάχθηκαν  είκοσι εν ν έα (29)

μέλη του συμβουλίου και ον ομα-
στικά οι κ.κ.

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙ ΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ
5) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
12) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
21) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
24) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

26) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

29) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφ ισαν  δύο (2) μέλη
του συμβουλίου και ον ομαστικά
οι κ.κ.

1) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει 
• την  υπογραφ ή του

συμφ ών ου Συν εργασίας με το
Σωματείο με την  επων υμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ», για τη δημιουργία
Τράπεζας Εθελον τών  Δοτών
Μυελού των  Οστών  στο Δήμο
Ασπροπύργου, συμμετέχον τας
σε μια Παν ελλήν ια και Παγκό-
σμια Εθελον τική προσπάθεια,
το σύμφ ων ο συν εργασίας, δεν
συν επάγεται καμία δαπάν η για
τον  Δήμο Ασπροπύργου.
• την  εθελον τική

δράση η οποία θα γίν εται από
την  Διεύθυν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας, με υπεύθυν η την
ψυχολόγο του Κέν τρου Κοιν ότ-
ητας του Δήμου κ. Κλειώ Καραμ-
πούλα

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 181.

Ο 
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΛΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Ψ
ηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
Ελευσίν ας την  Τετάρτη 02/09, η έγκρι-
ση μελέτης και ο τρόπος εκτέλεσης του

έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων » σε Ελευσίν α
και Μαγούλα, ύψους 410 χ ιλ ευρώ και 366 χ ιλ
ευρώ αν τίστοιχ α.

Με την  μελέτη της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας του
Δήμου, θα επισκευασθούν  φθορές και βλάβες
που παρουσιάστηκαν  σε πεζοδρόμια της Ελευ-
σίν ας και της Μαγούλας, που δημιουργήθηκαν
προϊόν τος του χ ρόν ου σε πεζοδρόμια, δηλαδή
σπασμέν ες πλάκες πεζοδρομίων  εξαιτίας αν ά-
βασης αυτοκιν ήτων  είτε αν ασηκωμέν ες πλάκες
λόγω ριζικού συστήματος των  υπάρχ ον τών
δέν τρων .

Επιπλέον θα επισκευαστούν πλάκες πεζοδρομίων πρόσβασης ΑμεΑ καθώς επίσης θα κατασκευα-
στούν ράμπες για ΑμεΑ.

Οι εργασίες αν άπλασης έχ ουν  στόχ ο τη λειτουργική και αισθητική βελτίωση των  πεζοδρομίων  σε Ελευσίν α και
Μαγούλα, αλλά κυρίως την  ασφάλεια των  μετακιν ήσεων  πεζών  και ατόμων  με κιν ητικά προβλήματα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής  παρέδωσε  εξοπλισμό σύγχρονης
τεχνολογίας και κυτία συλλογής οργανικών αποβλήτων 
στον δήμο Αιγάλεω και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο
του προγράμματος Αν ακύκλωσης το οποίο έχ ει κεν τρ-
ικό στόχ ο του την  εν ίσχ υση του συστήματος διαλογής
στην  πηγή παρέδωσε σήμερα έν α απορριμματοφόρο
σύγχ ρον ης τεχ ν ολογίας, 90 καφέ κάδους και 150 κυτία
εσωτερικής αν ακύκλωσης στον  Δήμο Αιγάλεω. 

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης - παραλαβής, παρ-
όν τες ήταν  ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικού Τομέα  Α.
Λεωτσάκος, ο αρμόδιος Αν τιπεριφερειάρχ ης Πολιτικής
Προστασίας, Περιβάλλον τος και Πρόεδρος του Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συν δέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β.
Κόκκαλης, οι αν τιδήμαρχ οι Π. Μαν δραφλής, Χ.
Αρβαν ίτης, Ν. Ασιμακόπουλος και Η. Μάν δρος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Κάν τζος και ο
Γεν ικός Γραμματέας Η. Γεωργίου. 

Στη συν έχ εια ο Περιφερειάρχ ης συν οδευόμεν ος από
τον  Δήμαρχ ο Γ. Γκίκα και τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Α.
Λεωτσάκο μετέβη στο Παν επιστήμιο Δυτικής Αττικής
και παρέδωσε στον  Πρύταν η Π. Καλδή 50 κυτία εσω-
τερικής αν ακύκλωσης. Συν ολικά θα παραδοθούν  για τις
αν άγκες του Παν επιστημίου 100 κάδοι εσωτερικής
αν ακύκλωσης.   

Σε δηλώσεις τους ο Περιφερειάρχης και ο Δήμα-
ρχος επισήμαναν τα εξής: 

Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

«Σήμερα, παραδίδουμε στο δήμαρχ ο Αιγάλεω και 

αγαπητό φίλο Γ. Γκίκα  έν α απορριμματοφόρο σύγχ ρ-
ον ης τεχ ν ολογίας για τη διαλογή καφέ κάδων  και βιοα-
ποβλήτων . Είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος και οι συν εργάτες
του θα κάν ουν  ό,τι καλύτερο για ν α μπορέσουν  ν α
συμβάλουν  στην  προσπάθειά μας για μια πράσιν η
Αττική.  Χαίρομαι που και εδώ στο Αιγάλεω έχ ουν  μπει
οι βάσεις και έχ ουν  δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδι-
κασίες για την  ολοκληρωμέν η εφαρμογή του προγράμ-
ματος αν ακύκλωσης. Με τη σωστή αν άπτυξη των
αν αγκαίων  υποδομών  και την  εξασφάλιση  κάδων  εσω-
τερικού χ ώρου και τη στεν ή συν εργασία Περιφέρειας
και δήμων  μπαίν ουμε σε μια ν έα περίοδο στα ζητήμα-
τα αν ακύκλωσης και διαχ είρισης στερεών  αποβλήτων .
Προχ ωράμε σταθερά υλοποιών τας με συν έπεια το
πρόγραμμά μας για μια πράσιν η Περιφέρεια με σημερ-
ιν ό σταθμό μας το δήμο Αιγάλεω και το Παν επιστήμιο
Δ. Αττικής». 

Δήμαρχος Αιγάλεω Γ. Γκίκας

«Με την  σειρά μου ως δήμαρχ ος Αιγάλεω χ αιρετίζω τις
εν έργειες του Περιφερειάρχ η και του  ΕΔΣΝΑ στην
περιοχ ή μας, όπου ήδη έχ ουν ε μπει οι βάσεις για την
αν ακύκλωση των  βιοαποβλήτων . Η εν ίσχ υση του στό-
λου μας με περισσότερα μέσα όπως το απορριμματοφ-
όρο συλλογής βιοαποβλήτων , αλλά και τους εσωτερι-
κούς κάδους αν ακύκλωσης μας δίν ει τη δυν ατότητα ν α
προχ ωρήσουμε ακόμη ταχ ύτερα τη διαδικασία. Ευχ αρ-
ιστούμε πολύ και ελπίζουμε σε μία ακόμα καλύτερη
συν έχ εια για ν α μπορέσουμε τα θέματα της αν ακύκλω-
σης ν α τα προχ ωρήσουμε και ν α τα επεκτείν ουμε».

Ο Δήμος Φυλής 
ανακατασκεύασε εκ βάθρων
τους χώρους υγιεινης του
3ου  ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

Σ
την  πλήρη αν ακατασκευή των  WC του 3ου
ΓΕΛ Άν ω Λιοσίων  προχ ώρησαν  σε συν ερ-
γασία η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και

η Τεχ ν ική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής με στόχ ο την
ποιοτική βελτίωση της υγιειν ής και της ασφάλειας των
μαθητών . 

Με το έργο αυτό ολοκληρών εται μια σειρά πολύπλε-
υρων  παρεμβάσεων , που έγιν αν  το καλοκαίρι, από
τον  Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτρο-
πής Νίκο Χατζητρακόσια και τον  Αν τιδήμαρχ ο
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν άση Σχ ίζα και δίν ουν  μια
δυν αμική όψη αν αν έωσης και αν αβάθμισης των  υπο-
δομών  στο συγκεκριμέν ο σχ ολείο αφού εκτός από τις
εργασίες συν τήρησης που έκαν ε η Δευτεροβάθμια
Σχ ολική Επιτροπή έγιν αν  σημαν τικά έργα και στους
αύλειους χ ώρους από την  Τεχ ν ική Υπηρεσία. 

Στο συγκεκριμέν ο έργο που αφορά στο κτίριο που
στεγάζει τις τουαλέτες και είν αι  εμβαδού 45 τ.μ. έγιν ε
αποξήλωση της παλιάς υδραυλικής εγκατάστασης και
τοποθετήθηκαν  9 ν έες τουαλέτες εκ των  οποίων  η
μια για ΑΜΕΑ καθώς και 4 ν ιπτήρες εν ώ έγιν ε τοποθ-
έτηση και σύν δεση με το δίκτυο ν έου αγωγού αποχ έ-
τευσης. Αν τιστοίχ ως έγιν ε αποξήλωση και του ηλεκ-
τρολογικού δικτύου και εγκαταστάθηκαν  καιν ούργιες
καλωδιώσεις , λαμπτήρες, διακόπτες και πίν ακας
ασφαλείας. 

Στις οικοδομικές εργασίες έγιν αν  αποξηλώσεις και
έργα ν έας τοιχ οποιίας, τοποθετήθηκαν  αν τιολισθητι-
κά πλακάκια δαπέδου και πλακάκια τοίχ ου εν ώ έγιν ε
υγρομόν ωση στο σύν ολο της οροφής του κτιρίου
εμβαδού περίπου 70 τ.μ. 

«Η αν ακαίν ιση  των  WC ήταν  απαραίτητη και
απολύτως χ ρήσιμη για την  προάσπιση της υγείας των
μαθητών  μας, ιδίως τώρα, σε καιρούς κορον οϊού»
υπογράμμισε ο Νίκος Χατζητρακόσιας εν ώ Θαν άσης
Σχ ίζας επεσήμαν ε «πως κάθε έργο που κάν ει η
Τεχ ν ική Υπηρεσία στα σχ ολεία είν αι μια επέν δυση
στα παιδιά μας». 
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ΞΞεεκκιιννοούύνν  οοιι  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  
ΑΑθθλληηττιικκοούύ  ––  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ

ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  
ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  ““ΠΠάάρρννηηθθαα””  

μμεε  όόλλαα  τταα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  

ΙΙσσχχυυρρήή  σσυυννεερργγαασσίίαα  σσττηηνν
ΚΚοολλύύμμββηησσηη  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

Ενώνουν τις δυνάμεις τους  με στόχο την εξέλιξη του
αθλήματος  τα δυο ιστορικά σωματεία της πόλης,

“Άλμπατρος” και “Τρίτωνας” 
Την  συν εργασία τους

με στόχ ο την  εξέλιξη του
αθλήματος της
κολύμβησης στο Δήμο
Φυλής αν ακοίν ωσαν  τα
δυο ιστορικά σωματεία
της πόλης, “Άλμπατρος”
και “Τρίτων ας” 

Η αν ακοίν ωσή τους
έχ ει ως εξής:

Με γν ώμον α το καλό
των  αθλητών  και την  εξέ-
λιξη του αθλήματος της
κολύμβησης στο Δήμο
μας, τα δυο ιστορικά
σωματεία κολύμβησης
του Δήμου Φυλής, ο Άλμπατρος και ο Τρίτων ας
εν ών ουν  τις δυν άμεις τους με σκοπό τη δημιουργία
εν ός ισχ υρού κολυμβητικού συλλόγου φιλοδοξών τας
ν α πρωταγων ιστήσουν  στις μεγάλες κολυμβητικές διο-
ργαν ώσεις της χ ώρας μας!

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Πρόε-
δρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η Πάρν -
ηθα» Γιώργος Μαυροειδής, αγκάλιασαν  από την  πρώτη
στιγμή αυτήν  την  πρωτοποριακή προσπάθεια που θα
αποτελέσει σταθμό και ορόσημο για τα αθλητικά και
πολιτιστικά δρώμεν α της πόλης μας.

Σας καλούμε ν α εμπιστευτείτε τα παιδιά σας στα

χ έρια έμπειρων  προ-
πον ητών , με ειδικότητα
στο άθλημα της
κολύμβησης που έχουν
ν α επιδείξουν  πολλές
επιτυχ ίες στο βιογραφ-
ικό τους.

Σας περιμέν ουμε για
ν α μας γν ωρίσετε από
κον τά στα γραφεία μας
στο χ ώρο του κολ-
υμβητηρίου, καθημεριν ά
17.30-21.00.

Εφαρμόζον τας πάν τα
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
και της ΓΓΑ και φρον -

τίζον τας για την  ασφάλεια των  αθλητών  μας και των
μελών  μας, οι εγγραφές και οι επαν εγγραφές θα γίν ον -
ται κατόπιν  ραν τεβού στο τηλέφων ο της γραμματείας
του συλλόγου 2114104383 ή με την  υπεύθυν η των
ακαδημιών  μας κα Δαμιαν ίδου Αθην ά στο τηλ.
6972186359.

Παρακαλείστε κατά την  είσοδο σας στο κολ-
υμβητήριο ν α φοράτε μάσκα.

Ευχ όμαστε τα παιδιά μας ν α έχ ουν  μια καλή σχ ολι-
κή και αθλητική χ ρον ιά και όλοι μας ν α έχ ουμε
δύν αμη, υπομον ή και υγεία!

ΠΠααρράάτταασσηη  γγιιαα  οοφφεειιλλέέςς
σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  έέωωςς
3300  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22002200

Παρατείν εται μέχ ρι την  Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
2020, η προθεσμία πληρωμής όλων  των  οφειλών
δημοτών  και των  ρυθμίσεων  , ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις
λόγω των  έκτακτων  μέτρων  προστασίας από τον
Cov  19.

Ενημέρωση για τη λειτο-
υργία του Κέντρου
Κοινότητας
Λόγω των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων
για την αντιμετώπιση του Covid-19 και τον
περιορισμό της εξάπλωσης του, σας ενημε-
ρώνουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
λειτουργεί με τηλεφωνικά ραντεβού κατόπ ιν
επ ικοινωνίας με την Κοινωνική Λειτουργό,
Κώνστα Ειρήνη.
Τηλέφωνο εποικοινωνίας: 213 2014 965

Συναυλία με έργα των Χάυντν,
Σούμπερτ και Σκαλκώτα 

σήμερα στη Μονή Δαφνίου

Με συναυλία του σχήματος μουσικής δωματίου  
Trio El Greco ξεκινούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου οι

πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Χαϊδαρίου 
για τον Σεπτέμβριο.

Η  συναυλία διοργανώνεται
σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και
περιλαμβάνει έργα των Χάυντν, Σούμπερτ και Σκαλ-
κώτα. Η σύνθεση του Trio El Greco είναι: Θοδωρής
Ιωσηφίδης (πιάνο), Φαίδωνας Μηλιάδης (βιολί) και

Αλέξης Καραϊσκάκης Νάστος (τσέλο).
Μονή Δαφνίου, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00.
Κρατήσεις θέσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του

Υπουργείου Πολιτισμού
https://digitalculture.gov.gr
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ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

Μ
ε βαθιά κατάνυξη και
ευλάβεια ολοκληρώθη-
καν την Τρίτη 8 Σεπτεμ-

βρίου, στο γραφικό παρεκκλήσι
του Αγίου Φανουρίου,  το
οποίο εξυπηρετεί προσωρινά
τις λατρευτικές ανάγκες του παν-
ηγυρίζοντος Ιερού Ναού
Παναγίας Γρηγορούσας,  οι διή-
μερες θρησκευτικές
εκδηλώσεις για τον εορτασμό
της Γεννήσεως  της Θεοτόκου
στο Ζεφύρι. 

Οι  λατρευτικές εκδηλώσεις
ολοκληρώθηκαν το απόγευμα,
ανήμερα της Γενεθλίου της
Παναγίας, παρουσία του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού και πλήθος πιστών οι
οποίοι συμμετείχαν  –με μάσ-
κες και τηρώντας τις αποστάσεις-
στο μεθεόρτιο Εσπερινό και την
Παράκληση της Παναγίας. 

Το πρωί τελέστηκε Αρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία μετ́  αρτοκ-

λασίας χοροστατούντος του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως  κ.κ. Αθηναγόρα. Ο Σεβα-
σμιότατος στο κήρυγμά του ανα-
φέρθηκε στην «κεκλεισμένη
πύλη» που είδε στο όραμά του
ο Προφήτης Ιεζεκιήλ και  το
οποίο όπως είπε «θεωρείται 

προεικόνηση της παρθενικής

μήτρας της Θεοτόκου, από την
οποία πέρασε ο Χριστός, ο
Υιός του Θεού» 

Την παραμονή της εορτής
τελέστηκε Πανηγυρικός Αρχιερ-
ατικός Εσπερινός μετ́  αρτοκ-
λασίας προεξάρχοντος του Ιερο-
κήρυκα της Μητροπόλεως Ιλίου
Αρχιμανδρίτη  Αγαθάγγελου
Κόκλα ο οποίος αναφέρθηκε
στο κήρυγμά του στην ατεκνία
των γονέων της Θεοτόκου, υπο-
γραμμίζοντας πως η αγάπη του
Ιωακείμ και της Άννας προς το
Θεό έφερε τη γέννηση της
Θεοτόκου η οποία ήταν η εκλεκ-
τή του Θεού για να φέρει στον
κόσμο τον υιό του τον μονογε-
νή. 

Λόγω των  περιοριστικών
μέτρων  για τον  κορον οϊό δεν
έγιν ε λιτάν ευση της εικόν ας
εν ώ όλοι οι πιστοί συμμε-
τείχαν  και παρακολούθησαν
τα μυστήρια στον  προαύλιο
χώρου του παρεκκλησίου.

ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Έτοιμο να λειτουργήσει είναι, από τον περασμένο

Μάιο, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων. Στο
πλαίσιο του προγράμματος σχολικής στέγης για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που συνδιαμόρφωσε με
τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττι-
κής, ο Δήμος προχώρησε, έγκαιρα, στην κατασκευή
του διδακτηρίου, μετά από σκληρή προσπάθεια του
Δημάρχου Χρήστου Παππού, όλων των υπηρεσιών
του Δήμου και των αρμόδιων πολιτικών προϊσταμέ-
νων τους. Ειδικότερα:

-Αποκτήθηκε, κατόπιν ενεργειών της Νομικής
Υπηρεσίας με εξωδικαστικό συμβιβασμό ο χώρος και
δόθηκε τέλος στην πολύχρονη δικαστική διαμάχη με
τους ιδιοκτήτες.

-Συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία μελέτη, δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε το έργο της κατασκευής.  
-Ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά με ενέργειες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ιδίως η σύσταση του

Σχολείου και η δημοσίευση στο ΦΕΚ
-Συνδέθηκε με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης
-Δόθηκε η καταλληλότητα από την αρμόδια Επιτροπή που σύστησε ο Δήμος Φυλής
-Διαμορφώθηκε κατάλληλα ο αύλειος χώρος και κατασκευάστηκε γήπεδο αθλοπαιδιών, στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
Παράλληλα με την άμεση λειτουργία του 11ου Δημοτικού, ο Δήμος Φυλής έχει ζητήσει από τη

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής να λειτουργήσει το νέο σχολείο χωρίς καμιά
αλλαγή των ορίων των άλλων σχολείων. “Όπως σας έχουμε επισημάνει, προς αποφυγήν αλλαγής
σχολικού περιβάλλοντος, δεν πρέπει να εγγραφούν στο 11ο Δημοτικό μαθητές που ήδη φοιτούν στο
4ο Δημοτικό Σχολείο. Επίσης δεν πρέπει να αλλάξουν τα όρια των γεωγραφικών περιοχών του 4ου
και του 10ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων”, έχει, εγγράφως, επισημάνει.

«Το παιδί
πάνω απ’
όλους»
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του «Όλοι
μαζί μπορούμε» και στηρίζει τη δράση

Ο
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας ανταποκρίθη-
κε στο κάλεσμα του «Όλοι μαζί μπορούμε»
και στηρίζει τη δράση «Το παιδί πάνω απ’

όλους», μέσω της οποίας επιδιώκεται  η
ενίσχυση των οικογενειών και των μαθητών που
έχουν ανάγκη, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η
συγκέντρωση μέσω της προσφοράς σχολικών
ειδών (σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, ντο-
σιέ, στυλό, μολύβια, γόμες, ξύστρες, ξυλομπογι-
ές, μαρκαδόρους) κι ό,τι άλλο είναι απαραίτητο
για έναν μαθητή.
Ο Δήμος μας όρισε ως σημείο συγκέντρωσης

των προσφορών το ΚΑΠΗ Μάνδρας (Θεμιστοκ-
λέους 10), ενώ η ημερομηνία πραγματοποίησης
της δράσης είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
από τις 10:00 έως τις 13:00.
Τη διανομή των ειδών που θα συγκεντρωθούν

με τη βοήθεια όλων μας, θα αναλάβουν οι Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Ελάτε να βοηθήσουμε όλοι μαζί τα παιδιά στη

νέα τους σχολική χρονιά

Με πλήρες ωράριο η
Λειτουργία Ιατρείου Βιλίων
απο τις 14/9

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Ιατρείο
Βιλίων  θα λειτουργεί σε πλήρες ωράριο Δευ-
τέρα – Τρίτη – Παρασκευή με γεν ικό ιατρό
και ν οσηλεύτρια.
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Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Χρυσοχοϊδης Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Χρυσοχοϊδης 
και Χαρδαλιάς - Το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκηκαι Χαρδαλιάς - Το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη
Το 112 έστειλε μήνυμα για τη φωτιά στην Ανάβυσσο: «Εκκενώστε την περιοχή»ιοχή»

Στο Συντονιστικό Κέντρο ΕπιχειρήσεωνΣτο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
της Πυροσβεστικής μετέβησαν ο Μιχάληςτης Πυροσβεστικής μετέβησαν ο Μιχάλης
Χρυσοχοϊδης και ο Νίκος Χαρδαλιάς. ΣεΧρυσοχοϊδης και ο Νίκος Χαρδαλιάς. Σε
διαρκή επικοινωνία με το Συντονιστικό διαρκή επικοινωνία με το Συντονιστικό 

Κέντρο Επιχειρήσεων της ΠυροσβεστιΚέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστι--
κής βρίσκεται απο την πρώτη στιγμή κι οκής βρίσκεται απο την πρώτη στιγμή κι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μήνυμα τουΚυριάκος Μητσοτάκης. Το μήνυμα του
πρωθυπουργού. πρωθυπουργού. 

Το μήνυμα του πρωθυπουργού 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι
σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, οι οποίοι βρίσκονται από
νωρίς στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της
Πυροσβεστικής, για το συντονισμό των ενεργειών
αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Αττική και σε
διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, παράλληλα με
τις ενέργειες για την διάσωση του φυσικού περι-
βάλλοντος και των περιουσιών, το πρώτο μέλημα
παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Έκτακτη σύσκεψη του συντονιστικού Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε κι
ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανά-
σης Αυγερινός, λόγω της πολύ δύσκολης και
κρίσιμης κατάστασης στο μέτωπο της πυρκαγιάς,
που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή των
Καλυβίων. 

Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, έχουν εκκενωθεί
οικισμοί, η φωτιά άγγιξε την Ανάβυσσο, ενώ οι
πολύ δυνατοί άνεμοι, όχι μόνο δυσχεραίνουν το
έργο της πυρόσβεσης που επιχειρούν επίγειες και
εναέριες δυνάμεις, αλλά και το γεγονός ότι οι άνε-
μοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, μετακινούν τη
φωτιά προς διαφορετικές περιοχές.

Εστίαση: Σκέψεις
στην κυβέρνηση
για παράταση
του ωραρίου

Η
εξαγγελία των καταστηματαρχών της
εστίασης για γενικό lockdown στα κατα-
στήματά τους από τις 16 ως τις 22

Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι έφερε αποτέλεσμα
καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης μελετά το
ενδεχόμενο παράτασης του ωραρίου λειτο-
υργίας και μετά τα μεσάνυχτα…

Σύμφων α με πληροφορίες το υπουργείο Αν ά-
πτυξης επεξεργάζεται σειρά μέτρων  για την  στήριξη
του κλάδου, αν άμεσα στα οποία περιλαμβάν εται
και η επέκταση λειτουργίας των  εστιατορίων  κατά
μία ή δύο ώρες, δηλαδή έως τη 01:00 ή 02:00 π.μ.

Όπως σημειών ει στο FnB Daily  ο Πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθην ών  (ΕΕΑ),
Γιάν ν ης Χατζηθεοδοσίου, “πιστεύω πως θα παρα-
ταθεί η ώρα λειτουργίας των  εστιατορίων , καθώς σε
αν τίθετη περίπτωση θα οδηγηθούμε σε πολλά λου-
κέτα στον  κλάδο. 

Είν αι παράλογο οι επιχ ειρήσεις εστίασης ν α
καλούν ται ν α χ άσουν  και άλλο τζίρο, εξαιτίας του
υποχ ρεωτικού κλεισίματος των  εστιατορίων  στις 

12:00 τα μεσάν υχ τα, από τη στιγμή που τηρούν
όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι περισσότεροι
Έλλην ες πηγαίν ουν  για φαγητό στις 10:00 ή 11:00
το βράδυ και κάθον ται μετά τα μεσάν υχ τα. Με το
ωράριο έως τις 12:00 τα μεσάν υχ τα χ άν ουν  μεγάλο
τζίρο τα καταστήματα”.

“Είν αι χ αρακτηριστικό ότι, από την  στιγμή που
ξεκίν ησε η εφαρμογή του περιορισμέν ου ωραρίου,
ο κύκλος εργασιών  αυτών  των  επιχ ειρήσεων  έχ ει
μειωθεί κατά 20%, εν ώ υπάρχ ουν  και αρν ητικές
συν έπειες στην  απασχ όληση. Καταστήματα εστία-
σης που λειτουργούσαν  μεσημέρι-βράδυ, πλέον
έχ ουν  μειώσει το προσωπικό τους, είτε με αν αστο-
λή συμβάσεων  εργασίας, είτε με απολύσεις, επειδή
στο ν έο ωράριο μπορούν  πλέον  ν α αν ταποκριθ-
ούν  λιγότεροι υπάλληλοι”, δηλών ει ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου και προσθέτει πως “η ρύθμιση για το
ωράριο είν αι εν τελώς παράλογη”.

Παράγον τες της αγοράς εκτιμούν  πως, με τα σημε-
ριν ά δεδομέν α περίπου 30% των  καταστημάτων
εστίασης θα οδηγηθούν  στο λουκέτο, εν ώ στις
τουριστικές περιοχ ές το 40% των  εστιατορίων  δεν
άν οιξαν .

Όπως αν αφέρει ο κ. Χατζηθεοδοσίου, “υπάρχ ουν
εκτιμήσεις πως στο κέν τρο της Αθήν ας η πτώση
του τζίρου των  επιχ ειρήσεων  εστίασης αγγίζει το
50%, εν ώ στην  περιφέρεια το 40%.”

Εν δεικτικό της κατάστασης, που επικρατεί στον
χ ώρο της εστίασης, είν αι η επιστολή, που έστειλαν
μικρές και μεσαίες επιχ ειρήσεις στο κέν τρο της
Αθήν ας προς την  πολιτική ηγεσία.

Νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για
αξιολόγηση σε Δημόσιο -  ΟΤΑ

Μ
ε ν έα εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών  δίν ει πρό-
σθετες οδηγίες για τη διεν έργεια αξιολόγησης του
προσωπικού του δημοσίου, που αφορά στους ΟΤΑ

α’ και β’ βαθμού.

Ειδικότερα στην
εγκύκλιο αν αφέρον -
ται τα εξής:

Σύμφων α με τις δια-
τάξεις του ν όμου
4369/2016 (A’
3 3 / 2 7 . 0 2 . 2 0 1 6 )
«Εθν ικό Μητρώο
Επιτελικών  Στελεχ ών  Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική
διάρθρωση θέσεων , συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής προϊσταμέν ων  (διαφάν εια – αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχ ύει, ορίζεται ότι, εν τός
του πρώτου εξαμήν ου κάθε έτους που ακολουθεί την  αξιο-
λογική περίοδο, συν τάσσον ται και υποβάλλον ται υποχ ρεω-
τικά οι

εκθέσεις αξιολόγησης των  αξιολογούμεν ων  υπαλλήλων  από
τους αρμόδιους αξιολογητές.

Κάθε αξιολογητής υποχ ρεούται ν α συν τάσσει εκθέσεις
αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του,
εφόσον  προΐστατο αυτών  κατά το προηγούμεν ο έτος για έξι
(6) τουλάχ ιστον  μήν ες, αν εξάρτητα αν  είχ ε

τοποθετηθεί με σχ ετική απόφαση ή όχ ι, έστω και αν  κατά
το χ ρόν ο σύν ταξης των  εκθέσεων  υπηρετεί σε άλλη υπηρ-
εσία (άρθρο 15 παρ. 8 του ν . 4369/2016)



Ειδικό Πρόγραμμα, ύψους 10 εκατ.
ευρώ, για την ενίσχυση των ΚΔΑΠ, 

ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών 

Ε
ιδικό Πρόγραμμα, ύψους 10 εκατ. ευρώ,
για την  εν ίσχ υση των  δημοτικών  Κέν τρ-
ων  Δημιουργικής Απασχ όλησης Παιδιών

(ΚΔΑΠ), αν ακοίν ωσε ο υπουργός Εσωτερικών ,
Τάκης Θεοδωρικάκος.Σκοπός αυτής της πρωτο-
βουλίας είν αι ν α μην  κλείσει ούτε έν α δημοτικό
ΚΔΑΠ και ν α μην  απολυθεί ούτε έν ας εργαζό-
μεν ος που έχ ει σύμβαση με αυτού του είδους
τους παιδαγωγικούς χ ώρους δημιουργικής
απασχ όλησης για παιδιά, σε οποιον δήποτε
δήμο της χ ώρας, δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος
μιλών τας σε πρωιν ή εκπομπή του ΑΝΤ1 .

Ο υπουργός Εσωτερικών  επισήμαν ε πως το θέμα αφορά περισσότερους από 700
εργαζόμεν ους στους δήμους και πρόσθεσε το ζήτημα απασχ όλησε σύσκεψη του
ιδίου με τον  υφυπουργό Εσωτερικών  Θ. Λιβάν ιο και τον  πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ.
Παπαστεργίου. «Δίν ουμε 10 εκατ. ευρώ στα δημοτικά ΚΔΑΠ, προκειμέν ου ν α μην
απολυθεί καν έν ας εργαζόμεν ος», τόν ισε ο υπουργός Εσωτερικών .

Όπως εξήγησε, πρακτικά αυτό σημαίν ει ότι «όσες οικογέν ειες δεν  πήραν  v ouch-
er για τα παιδιά τους και το δικαιούν ται -διότι υπήρξαν  πολλές οικογέν ειες που δεν
συμπλήρων αν  τα χ αρακτηριστικά που χ ρειάζον ταν - μπορούν , πλέον , ν α απε-
υθυν θούν , αν  θέλουν , στα δημοτικά ΚΔΑΠ, τα οποία είν αι σε θέση ν α υποδεχ τούν
πολλές χ ιλιάδες παιδιών ».Για τις μάσκες στα σχ ολεία σημείωσε πως η διαδικασία
προχ ωρά και θα φτάσουν  στις σχ ολικές μον άδες, το αργότερο μέσα στο Σαββα-
τοκύριακο.

Αν αφορικά με τους υπαλλήλους καθαριότητας στα σχ ολεία, ο κ. Θεοδωρικάκος
τόν ισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών  έχ ει διαθέσει φέτος επιπλέον  28 εκατ. ευρώ
για 9.474 εργαζόμεν ους, εκ των  οποίων  οι 5.000 είν αι πλήρους απασχ όλησης
(έν αν τι 3.700 πέρυσι). 

Σημείωσε ότι όλοι έχ ουν  πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και διευκρίν ισε πως οι
δήμαρχ οι δεν  είν αι υπάλληλοι της κυβέρν ησης και είν αι εκείν οι που έχ ουν  την
ευθύν η για ν α προσλάβουν  τους υπαλλήλους καθαριότητας και ν α τους στείλουν
στα σχ ολεία, αφού έχ ουν  λάβει τα σχ ετικά κον δύλια.

Σε ό,τι αφορά στο κίν ημα κατά της μάσκας, που έχ ει παρατηρηθεί το τελευταίο
χ ρον ικό διάστημα, ο υπουργός Εσωτερικών  υπογράμμισε πως «καν είς δεν  έχ ει
δικαίωμα ν α παίζει με την  υγεία των  παιδιών  του, των  γον έων  και των  παππούδων
του. Είν αι ξεκάθαρο ότι το πιο ασφαλές και άμεσο μέσο που έχ ουμε για ν α προ-
στατευθούμε είν αι η χ ρήση μάσκας»

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 θριάσιο-9

«Όσες οικογένειες δεν πήραν voucher για τα παιδιά τους και το
δικαιούνται -διότι υπήρξαν πολλές οικογένειες που δεν συμπλήρωναν τα
χαρακτηριστικά που χρειάζονταν- μπορούν, πλέον, να απευθυνθούν, 

αν θέλουν, στα δημοτικά ΚΔΑΠ, τα οποία είναι σε θέση να υποδεχτούν
πολλές χιλιάδες παιδιών», εξήγησε ο Τ. Θεοδωρικάκος

ΑΑΝΝΑΑΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ::  ΝΝέέοο  ««κκύύμμαα»»  
ππρροοσσφφυυγγώώνν  γγιιαα  ττιιςς  κκοομμμμέέννεεςς  
εεππιικκοουυρριικκέέςς  κκααιι  τταα  δδώώρραα

Ν
έο κύμα
αγωγών για
τα «κουτσουρ-

εμένα» αναδρομικά
των παλιών συντα-
ξιούχων φέρνει η
απόφαση της κυβέρν-
ησης για επιστροφή
αναδρομικών μόνο για
κύριες συντάξεις
ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Εκτός αναδρομικών
σε δώρα και επικουρι-
κές βρίσκονται
περίπου 1,5 εκατ.
συνταξιούχοι (κυρίως χαμηλοσυντα-
ξιούχοι) δηλαδή το 60% του συνόλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα Των Νέων,
νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι οι αίθουσες
των δικαστηρίων θα γεμίσουν και πάλι
από δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους
που θα διεκδικούν τα κομμένα δώρα
και τις επικουρικές.

Επισημαίνεται ότι οι 250.000 συντα-
ξιούχοι που έχουν ασκήσει αγωγές δεν
θα βρεθούν μπροστά σε κάποιο δίλημμα
καθώς παραμένει εν ενεργεία το
δικαίωμα τους να συνεχίσουν να διεκδι-
κούν δικαστικά τα αναδρομικά.

Επομένως εισπράττουν το ποσό από
τις κύριες συντάξεις και συνεχίζουν τις
διεκδικήσεις τους.

Η πλειονότητα των συνταξιούχων που
δεν έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη
πρέπει καταρχήν να υπολογίσει το
ύψος απώλειας από τα δώρα και τις
περικοπές των επικουρικών και τον
χρόνο αναμονής, ο οποίος μπορεί να
ξεπεράσει τα 4 χρόνια μέχρι η υπόθεση
να φτάσει στο εφετείο.

Οι δικαιούχοι
Σύμφωνα με τους ειδικούς, δικαιούχοι

των αναδρομικών για τις κύριες, βάσει
της διάταξης που έχει ψηφιστεί αλλά και
αυτής που αναμένεται για το Δημόσιο
είναι:

- Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρ-
είας και αναπηρίας που έπαιρναν ορι-
στική κύρια σύνταξη στο διάστημα Ιου-
νίου 2015- Μαΐου 2016 και είχαν τις
μειώσεις των Νόμων 4051 και 4093.

- Οι συνταξιούχοι με δύο ή και περισ-
σότερες κύριες συντάξεις.

- Οι συνταξιούχοι που είχαν κάνει
αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Ιούνιο
του 2015 και πληρώθηκαν μετά το 2016
με προσωρινές ή οριστικές συντάξεις.

- Οι κληρονόμοι συνταξιούχων.

- Όσοι είχαν μόνον προσωρινή
σύνταξη στο ενδεκάμηνο των αναδρο-
μικών .

- Συνταξιούχοι που εργάζονταν κατά
το επίμαχο ενδεκάμηνο ή κάποιο διά-
στημα μέσα σε αυτό.

Τα ποσά των επιστροφών από τις
αντισυνταγματικές μειώσεις των κύριων
συντάξεων υπολογίζεται πως θα κυμα-
νθούν από 550 ευρώ έως 7.800 ευρώ
,ενώ το μεσοσταθμικό ποσό κυμαίνεται
,σύμφωνα με τους ειδικούς κοινωνικής
ασφάλισης μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.500
ευρώ.



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.

23ης/ 2020  Συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. απόφ .: 184/2020

ΘΕΜΑ: Πρόταση τροποποίησης
στο Ο.Τ. 58 του εγκεκριμέν ου
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου
Ασπροπύργου.

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, την
2η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνή-
λθε σε τακτική δημόσια συνεδρία-
ση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφω-
να με την υπ  ́ αριθμ. 429/12-03-
2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτε-
ρικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντικα-
τέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ.

Δ Ι Α Δ Π/ Α / 7 8 4 1 / 1 9 -0 4 -2 0 0 5
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθμ. 16674/28-08-2020,
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρ-
ου Δημοτικού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφ-
ωνα με την διαδικασία των διατά-
ξεων 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 τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνο-
λο 33 μελών, συμμετείχαν στην
τηλεδιάσκεψη,  31 μέλη και ονο-
μαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην  συν εδρίαση παραβρέθηκε
ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος
Νικόλαος Ι. Μελετίου.
Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έν αρξη της Συν εδρίασης.
Εισηγούμεν ος το 6ο θέμα της
Ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Πρόταση τροποποίησης στο
Ο.Τ. 58 του εγκεκριμέν ου ρυμοτο-
μικού σχεδίου του Δήμου Ασπρ-
οπύργου», έθεσε υπόψη των
μελών ,  την  από 13.07.2020 Δ.Υ.

εισήγηση του Διευθυν τή Πολεο-
δομίας και Τ.Υ. του Δ.Α., κου
Παν αγιώτη Καραγιαν ν ίδη,  η
οποία έχει ως εξής :

«Σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω
:
1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Τεχν ική έκθεση Μηχα-
ν ικού
3. Τοπογραφ ικόΔιάγραμ-
μα
Που αφ ορούν  την  πρόταση για
τροποποίηση στο Ο.Τ. 58του
εγκεκριμέν ου ρυμοτομικού
σχεδίου Ασπροπύργου.
Παρακαλούμε για δικές σας εν έρ-
γειες».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των  μελών  του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, των  οποίων  οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αν αλυτικά, είν αι καταγεγραμμέ-
ν ες στα απομαγν ητοφ ων ημέν α
πρακτικά της συν εδρίασης. 

Κατόπιν  ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο ν α  αποφ -
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την
προαν αφ ερόμεν η διαδικασία,
και αφ ού έλαβε υπόψη :

1.Την  εισήγηση  του Προέδρου,
κου Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
2.Την  από 13.07.2020 Δ.Υ εισήγ-
ηση του Διευθυν τή Πολεοδομίας
και Τ.Υ. του Δ.Α.,,
3.Τις τοποθετήσεις των  κ.κ. επι-

κεφ αλής των  δημοτικών  παρα-
τάξεων , και την  διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των  μελών  του Δ.Σ.,
όπως έχουν  διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγν ητοφ ων ημέν α
Πρακτικά της Συν εδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποία ΥΠΕΡ, τάχθηκαν  τριάν τα
έν α (31) μέλη του συμβουλίου,
και ον ομαστικά οι κ.κ. :

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την   Τροποποίηση στο
Ο.Τ. 58 του εγκεκριμέν ου ρυμοτο-
μικού σχεδίου του Δ.Α., σύμφ ω-
ν α με την  από 13.07.2020 Δ.Υ.
εισήγηση της Διεύθυν σης Πολεο-
δομίας & Τ.Υ., και αφ ορά τις
ιδιοκτησίες των  :  Νικολάου
Τσίγκου του Ιωάν ν ου, και
Βρούβα Αν τιογόν ης του
Δημητρίου. 

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό
184/2020.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

10-θριάσιο Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Διεύθυν ση Περιουσίας και
Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 08/09/2020
Αρ. πρωτ.: 24195 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΚΑΙ
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρο-
νικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας – τιμής,
για  την  προμήθεια  με  τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΚΑΙ
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
3.730.113,60€ € συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ και του δικαιώμα-
τος προαίρεσης έως 50% του
προϋπολογισμού, το οποίο εφό-
σον ενεργοποιηθεί από το Δήμο
Φυλής, θα παραταθεί η σύμβαση
για ακόμη 8 μήνες.  (Καθαρή αξία
χωρίς προαίρεση: 2.346.800,47€,
ΦΠΑ 6% ποσού 139.941,93 €).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό ως εξής:

1) στο οικονομικό έτος
2020 του Δήμου Φυλής το ποσό
των 559.517,04 € € θα βαρύνει
τον ΚΑ: 20-6211.10001
2) στα οικονομικά έτη
2021 – 22 του Δήμου Φυλής το
ποσό των 1.865.056,80 € και
1.305.539,76€ αντίστοιχα και θα

βαρύνει τον ΚΑ: 20-6211.10001 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας) και ο εξορθολογισμός
της ενεργειακής δαπάνης του
Δήμου Φυλή με σκοπό 
α) τον περιορισμό της οικονομι-
κής δαπάνης και
β) τη μείωση του περιβαλλοντι-

κού αποτυπώματος της κατανα-
λισκόμενης ηλεκτρικής ενέργει-
ας.

Το προς προμήθεια αντικείμενο
της παρούσας κατατάσσεται στον
ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων: 09310000-5

Η συνολική χρονική διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε δέκα έξι
μήνες (16) μήνες από την ημερομ-
ηνία του χρόνου έναρξης ισχύος
ή έως εξαντλήσεως του προϋπο-
λογισθέντος ποσού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε
ποσοστό 50% επί του προϋπολο-
γισμού της σύμβασης.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με
χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, με έν αρξη υπο-
βολής προσφ ορών  την
08/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
16:00.
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η 09-
10-2020 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Προκήρυξη  της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρο-
νικά μέσα για δημοσίευση στις
04/09/2020 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ,
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΝΕΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-

πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
97986

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρ-
μογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  δια-
γωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά
ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι  για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου
να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνι-
σμό  πρέπει  να  καταθέσουν με
την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2%) επί
του προϋπολογισμού προ
Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμε-
νοι  μπορούν  να  απευθύνονται
όπως  αναφέρεται  παραπάνω
στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι δέκα (10) ημερο-
λογιακές ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: 
Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΠΠΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Ο Λευτέρης Μάππας είν αι καθηγητής Φυσικής Αγω-
γής ( πτυχ ιούχ ος ΤΕΦΑΑ ) με ειδικότητα το ποδόσφ-
αιρο .

Έχ ει υπάρξει ξαν ά προπον ητής της ακαδημίας του
Μίμα αν αλαμβάν ον τας τα αστεράκια την  πρώτη χ ρο-
ν ιά λειτουργίας μας.

Φέτος εκτός από τμήμα θα αν αλάβει και την
προπόν ηση όλων  των  τερματοφυλάκων  του MIMAS
ACADEMY.

Η ποδοσφαιρική του εμπειρία είν αι τεράστια καθώς
έχ ει υπάρξει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής για
σχ εδόν  20 χ ρόν ια έχ ον τας φτάσει μάλιστα μέχ ρι και
τη super league με την  ομάδα της Καλλον ής.

Είν αι κον τά στην  ομάδα μας ως ποδοσφαιριστής τα
τελευταία 3 χ ρόν ια και από την  πρώτη στιγμή συμμε-
τείχ ε στις δραστηριότητες της ακαδημίας ( summer
camps και προπον ήσεις τερματοφυλάκων  ).

Οι μικροί μας goalkeepers θα μάθουν  δίπλα σε
έν αν  τεράστιο αθλητή .

ΜΠΑΜ ΜΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΚΑ 
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σπουδαία μεταγραφική επιτυχ ία για τον  Απόλλων α
Πον τίων  Ασπροπύργου που έκαν ε δικό του τον
έμπειρο 36 χ ρον ο μεσοεπιθετικό και αμυν τικό Παν α-
γιώτη Νάκα.

Ο Νάκας προέρχ εται από μια πλούσια ποδοσφαιρική
καριέρα με πολλές διακρίσεις, καθώς έχ ει περάσει από
ομάδες όπως Μαν δραϊκό, Παν ελευσιν ιακό, Παν αργει-
ακό, ΑΟ Πόρου, Ζάκυν θο, Αήττητο Σπάτων , Ιων ικό,
Λαμία, Προοδευτική, Ασπρόπυργο Β’Εθν ική, Βύζα
Μεγάρων .

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Σύνδεσμος Προπονητών 
Ποδοσφαίρου Αθήνας
Τι να προσέξουν οι
προπονητές και οι ομάδες

Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα
UEFA/ΕΠΟ δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται
στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική
περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προ-
πονητή.

Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ, που εκτε-
λεί καθήκοντα προπονητή και κατά την διάρκεια
ενός αγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της
ομάδας του ενώ είναι δηλωμένος στο φύλλο
αγώνα τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην
αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με ανάκληση του
δελτίου πιστοποίησης (εισόδου στην Τεχνική
Επιτροπή) και της ταυτότητας τριετίας για τουλάχι-
στον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο
(2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν
έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή
ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω
και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να
είναι προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός ερα

σιτεχνικού σωματείου και ταυτόχρονα προπον-
ητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου
σωματείου ή στις μεικτές ομάδες μίας ΕΠΣ.

Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ, που εκτε-
λεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή
περισσότερα Σωματεία έστω και χωρίς αμοιβή
τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην αρμόδια
πειθαρχική επιτροπή με ανάκληση του δελτίου
πιστοποίησης (εισόδου στην Τεχνική Επιτροπή)
και της ταυτότητας τριετίας για τουλάχιστον έξι (6)
μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00)
έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,
εφόσον υπάρξει λύση της συνεργασίας ενός Προ-
πονητή / Βοηθού Προπονητή με Σωματείο/ΠΑΕ,
θα πρέπει να κατατίθενται, εντός τριών (3) ημερών,
στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και
Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγι-
κής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο. / ηλεκτρονική διεύθυνση:
proponites@epo.gr) ή στην Ε.Π.Σ.: - Επιστολή /
Δήλωση θεωρημένη του Σωματείου/ΠΑΕ περί
λύσης της συνεργασίας, με αριθμό πρωτοκόλλου
/ ημερομηνία. - Η αναγγελία οικειοθελούς
αποχώρησης ή η Καταγγελία της σύμβασης [12] γ)
Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή κατά
τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου Εφόσον,
κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, λάβει
χώρα αντικατάσταση και πρόσληψη νέου Προπον-
ητή (σημ.: εξαιρούνται οι ιδιότητες Βοηθού Προ-
πονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπον-
ητή Φυσικής Κατάστασης), δεν είναι δυνατή η
έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης στο νέο Προπον-
ητή, αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία αναγ-
γελίας της διακοπής της συνεργασίας κατά τα
οριζόμενα στην ως άνω υποπερίπτωση β’.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγ-
γέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, είναι η έκδο-
ση ταυτότητας τριετίας σε ισχύ και η εγγραφή τους
ως μελών σε αναγνωρισμένους Συνδέσμους προ-
πονητών μέλη της Π.Ε.Π.Π.

Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του
κυρίου ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΑΡΔΗ (Ελευθερίου Βενιζέ-
λου 8 - Ελευσίνα),
για την ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
προς τον Σύλλογό μας.
Τέτοιες ενέργειες, σε αυτές τις δύσκολες μέρες
που περνάει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, είναι για
μας ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ και  ΑΞΙΕΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ.!!!!!!

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: ΤΗΝ 1η ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Ο Λ.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Την 1η του συμμετοχή με το εθνόσημο έκανε ο
ποδοσφαιριστής του Ακράτητου Ανω Λιοσίων
Λεωνίδας Πρίντεζης σε φιλικό αγώνα που έδωσε
η Εθνική Ενόπλων με αντίπαλο τον Α.Ο Διαβολι-
τσίου που αγωνίζεται στην Γ! Εθνική, στην Μεσ-
σηνία.
Ο αγώνας έληξε με σκορ 1-1 με τον ποδοσφαιρι-
στή του Ακράτητου να έχει συμμετοχή αφού μετά
από ωραία ενέργεια του ''αδειάζοντας'' δύο παίκτες
ξεκίνησε η φάση του γκολ.

ΟΟ  ΙΙΚΚΑΑΡΡΟΟΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙ......
ΤΤοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΙΙκκάάρροουυ  ΝΝεεοοκκττίίσσττωωνν    εευυχχααρριισσττεείί  θθεερρμμάά  ττοουυςς  ΑΑδδεελλφφοούύςς
ΠΠεελλεεχχαα  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  ττοουυ  ΗΗππεειιρρώώττιικκοουυ  γγιιαα  ττηηνν  εευυγγεεννιικκήή  ππρροοσσφφοορράά

ττοουυςς  σσεε  ααθθλληηττιικκόό  υυλλιικκόό  σσττοο  σσωωμμααττεείίοο  μμααςς  ..
ΤΤέέττοοιιεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  εείίννααιι  ππρροοςς  μμίίμμηησσηη  ΣΣυυγγχχααρρηηττήήρριιαα..



12-θριάσιο Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 

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. 23ης

/ 2020  συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 180

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου
Ασπροπύργου στο «Πανελλήνιο

Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμ-
ης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός,

Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α.».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 02 Σεπτεμ-
βρίου 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
19:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημό-
σια συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με την υπ  ́αριθμ. 429/12-
03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερ-
ικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β’ 539), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’α-
ριθμ. 16674/28-08-2020, έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου Δημοτι-
κού Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την διαδι-
κασία 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 στην τηλε-
διάσκεψη,  31 μέλη και ονομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ
5) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
12) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
21) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23) ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
30) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

31) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

2) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκ-
λής Γ. Τσόκας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης ,
σύμφωνα με την υπ  ́αριθμ. 429/12-
03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτε-
ρικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-
03-2020), η οποία αντικατέστησε την
υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β’ 539)  και εισηγούμενος το 2υ
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Συμμετοχή του Δήμου Ασπροπύρ-
γου στο «Πανελλήνιο Δίκτυο για
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία,
Περιβάλλον Ο.Τ.Α.», έθεσε υπόψη
των μελών  την υπ’ αριθ. 16385/25
Αυγούστου 2020 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα κου Ρεστέμη
Ευσταθίου, η οποία έχει ως  κάτωθι:

«Το θέμα επανέρχεται μετά την υπ’α-
ριθ. 459/2019 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, με την οποία
συμμετέχει ο Δήμος μας ως ιδρυτικό
τακτικό μέλος στο “Εθνικό Δίκτυο
Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλον-
τος Ο.Τ.Α.”, και για επικαιροποίηση
του φακέλου των αρμοδίων Υπηρε-
σιών του Δήμου, λόγω αλλαγής της
Επωνυμίας του Δικτύου και του
επίσημου τελικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ΑΜΚΕ, όπως δημοσιεύθηκε και
έλαβε γενικό αριθμό μητρώου εταιρ-
ειών (ΓΕ.ΜΗ) 154406201000, με
τελική επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ» και διακριτικό
τίτλο «SDG 17 GREECE», καλείται
το σώμα να αποφασίσει εκ νέου, για
την συμμετοχή του Δήμου με τον
ανωτέρω τελικό τίτλο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερό-
μενα στην υπ’αριθ. 459/2019 απόφ-
αση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Καθώς επίσης και το επισυναπτόμε-
νο  καταστατικό.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, των οποίων οι απόψεις
και τοποθετήσεις τους αναλυτικά,
είναι καταγεγραμμένες στα απομαγ-
νητοφωνημένα πρακτικά της συνε-
δρίασης. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφασίσει
σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

• Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
• Την υπ  ́αριθμ. 429/12-
03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτε-
ρικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-
03-2020), η οποία αντικατέστησε την
υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέσω τηλε-
διάσκεψης)

• Τις διατάξεις των άρθρ-
ων 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 τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.2 του Ν.4635/2019),

• την υπ’ αριθ. 16385/25
Αυγούστου 2020 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα κου Ρεστέμη
Ευσταθίου,
• Την υπ’αριθ. 459/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου (ΑΔΑ:ΨΚ5ΩΩΨΝ-Π1Υ)

• Το καταστατικό  της
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  με την επωνυμία: 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ» και 

διακριτικό τίτλο «SDG 17
GREECE»,
• Τις τοποθετήσεις των
κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρ-
ατάξεων, και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απο-
μαγνητοφωνημένα Πρακτικά της
Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της «Συμμετοχή
του Δήμου Ασπροπύργου στο 
«Παν ελλήν ιο Δίκτυο για τους 17
Στόχους Βιώσιμης Αν άπτυξης
ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περι-
βάλλον
Ο.Τ.Α.», τάχθηκαν  είκοσι τρία
(23) μέλη του συμβουλίου και
ον ομαστικά οι κ.κ.
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ   
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
21)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΛΕΥΚΟ  ψήφ ισαν  πέν τε (5) μέλη
του συμβουλίου και ον ομαστικά
οι κ.κ.

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

ΚΑΤΑ ψήφ ισαν  τρία (3) μέλη του
συμβουλίου και ον ομαστικά οι
κ.κ.

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ        
3)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει 

1. την  επικαιροποίηση
του φ ακέλου των  αρμοδίων
Υπηρεσιών  του Δήμου, λόγω
αλλαγής της Επων υμίας του Δικ-
τύου και του επίσημου τελικού
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΑΜΚΕ,
όπως δημοσιεύθηκε και έλαβε
γεν ικό αριθμό μητρώου εταιρ-
ειών  (ΓΕ.ΜΗ) 154406201000, με
τελική επων υμία:
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ»
και διακριτικό τίτλο «SDG 17
GREECE», 

2. την  συμμετοχή του
Δήμου Ασπροπύργου στο
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Τ.Α.»
σύμφ ων α με την   υπ’αριθ.
459/2019 απόφ αση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου,

3. το επίσημο τελικό
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΑΜΚΕ,, το
οποίον  έχει ως κάτωθι:
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 13
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Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφ -
εται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξον τα αριθμό 180.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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