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τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 
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6908604269,6977410968
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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υπερβολική ζέστη    

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 29 έως  40 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιουστινιανός

Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ρομά

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος
Δημοκρατίας, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ.Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα,2105558491

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

Μάνδρα,2105551954

Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36,2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Πάρνηθος 23, 2102400178

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι
φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
αλλά και του φυσικού αερίου προκειμένου

να διασφαλιστεί η επάρκεια ισχύος και η ευστάθεια
του συστήματος μεταφοράς και διανομής, ενόψει
των πρωτόγνωρων θερμοκρασιών στη χώρα μας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας, συγκάλεσε εκτάκτως το πρωί της
Κυριακής σύσκεψη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης
για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος κατά
τη διάρκεια του παρατεταμένου καύσωνα. Στη
σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Αθανάσιος Δαγούμας, ο
Επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης και
μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρλα-
ρης και στελέχη του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΣΦΑ, του
ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗ και των ηλεκτροπαραγωγών,
ενώ πραγματοποιήθηκε και σχετική ενημέρωση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Μέτρα
Στην έκτακτη σύσκεψη, οι εκπρόσωποι των Διαχει-

ριστών παρουσίασαν τα μέτρα που έχουν λάβει
ενόψει των επόμενων ημερών και κυρίως της Δευ-
τέρας, οπότε και  εκτιμάται ότι κατά τις ώρες αιχμής
(περί της 21:00) το συνολικό φορτίο του συστήμα-
τος θα φτάσει τα 9.600 MW, σημαντικά αυξημένο
από τον μέσο όρο της μέγιστης ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2021 που ανήλθε
σε 8.115 MW.

Ο κ. Σκρέκας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να
περιορίσουν την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας τα επόμενα 24ωρα, δεδομένου ότι οι
αντοχές του συστήματος θα δοκιμασθούν από τις
ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

ΑΔΜΗΕ
Ο ΑΔΜΗΕ ενημέρωσε για τις εκτιμήσεις φορτίου

ηλεκτρικού συστήματος, τη διαθεσιμότητα μονά-
δων, διασυνδέσεων και την κατάσταση του εξοπλι-
σμού. Ειδικότερα:

·      Κρίσιμη ημέρα είναι η Δευτέρα καθώς το συνο-
λικό φορτίο του συστήματος εκτιμάται ότι θα ανέλθ-
ει σε 8.700 – 8.800 MW περί τις 14:00 και σε
9.600MW κατά την ώρα αιχμής.

·    Οι μονάδες φυσικού αερίου είναι όλες διαθέσι-
μες.

·        Οι λιγνιτικές μονάδες είναι διαθέσιμες με
εξαίρεση την Μεγαλόπολη III και τον Άγιο Δημήτριο
V. Από το Σάββατο, 31 Ιουλίου, έχουν ενταχθεί οι
μονάδες Μελίτη, Μεγαλόπολη IV και Άγιος Δημήτρ-
ιος  Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV. 

Ο Άγιος Δημήτριος V είναι μη διαθέσιμος λόγω
κατασκευής νέας μονάδας αποθείωσης και αναμέ-
νεται οι εργασίες να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο,
ενώ για τη Μεγαλόπολη ΙΙΙ θα γίνει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να είναι διαθέσιμη την
Δευτέρα.

·         Ο ρόλος των διασυνδέσεων είναι σημαντικός
για τη συμβολή στην επάρκεια.

·        Οι διασυνδέσεις είναι διαθέσιμες, με εξαίρε-
ση τη διασύνδεση της Ιταλίας η οποία θα παρα-
μείνει εκτός λειτουργίας για αποκατάσταση βλάβης
μέχρι και τις 13 Αυγούστου.

·         Τις επόμενες μέρες το αιολικό δυναμικό
δείχνει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα και αναμένε-
ται προσφορά μόνο από φωτοβολταϊκά κατά τις
πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

·         Οι βλάβες στο ΚΥΤ της Κουμουνδούρου
έχουν αποκατασταθεί πλήρως και ο υποσταθμός
έχει ενισχυθεί.

·         Το σύστημα βρίσκεται σε Έκτακτη Ανάγκη,
καθώς σε συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα τίθε-
ται θέμα αντοχής του εξοπλισμού και αυξάνονται οι
πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

·         Ο ΑΔΜΗΕ είναι σε συνεχή επικοινωνία με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το κέντρο Επιχει-
ρήσεων για την έγκαιρη ειδοποίηση, συντονισμό
και αντιμετώπιση σε περίπτωση πυρκαγιάς κοντά
σε στοιχεία του συστήματος.

·         Μέτρα που συστήθηκε να λάβει ο ΑΔΜΗΕ
είναι: Λειτουργία του μηχανισμού διακοψιμότητας
και Προσπάθεια εξεύρεσης ενέργειας εκτάκτου
ανάγκης (emergency) από όμορους και μη διαχειρ-
ιστές.

ΔΕΔΔΗΕ
Τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσαν σχετικά με

τις ενέργειες που έχει προβεί ο Διαχειριστής αναφ-
ορικά με τον κίνδυνο από τις παρατεταμένες
υψηλές θερμοκρασίες. Οι βλάβες που παρουσιά-
στηκαν στα καλώδια κυρίως της Αττικής οφείλονται
στην αυξημένη θερμοκρασία του εδάφους, που μαζί
με την φόρτισή τους οδήγησαν τη λειτουργία τους
στα θερμικά τους όρια.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει καθορίσει 24ωρες βάρδιες επιφυ-
λακής με προσωπικό της εταιρείας και από εργολά-
βους, ώστε τυχόν βλάβες να αποκαθίστανται στο
ταχύτερο δυνατό διάστημα.

ΔΕΣΦΑ
Σε σχέση με το σύστημα φυσικού αερίου, τα στε-

λέχη του ΔΕΣΦΑ ενημέρωσαν ότι η κατάσταση από
πλευράς διαθεσιμότητας αερίου δεν φαίνεται να
δημιουργεί καμία ανησυχία, εφόσον οι δεξαμενές
της Ρεβυθούσας είναι στα ανώτερα επίπεδα πληρ-
ότητας και υπάρχει προγραμματισμένο φορτίο για
τις 4 Αυγούστου.

Επιπλέον της υψηλής διαθεσιμότητας αερίου στην
Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας, για το επόμενο
χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν προγραμματισμέ-
νες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Σύστημα
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και στα ανάντη Συνδεδεμέ-
να Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι
οποίες θα περιόριζαν τη δυναμικότητα στα Σημεία
Εισόδου του ΕΣΦΑ (Αγία Τριάδα, Νέα Μεσημβρία,
Σιδηρόκαστρο και Κήποι).

ΑΚΡΑΙΟΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ
««ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς»»  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  μμππλλαακκ  άάοουυττ

– Έκκληση Σκρέκα στους πολίτες να περιορίσουν την άσκοπη
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Κρίσιμη μέρα η σημερινή 



Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 θριάσιο-3

Έκτακτο δελτίο επικίν δυν ων  καιρικών  φαιν ομέν ων
εξέδωσε η Εθν ική Μετεωρολογική Υπηρεσία σύμφων α
με το οποίο το κύμα καύσων α που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη είν αι έν α επικίν δυν ο καιρικό φαιν όμεν ο, με
μεγάλη διάρκεια και με σταθερά υψηλές θερμοκρασίες,
με μέγιστες θερμοκρασίες 42-44 βαθμούς. 

Η κορύφωση του καύσων α αν αμέν εται στις αρχ ές
της επόμεν ης εβδομάδας, εν τούτοις οι πολύ υψηλές
θερμοκρασίες θα συν εχ ιστούν  τουλάχ ιστον  μέχ ρι και
την  Παρασκευή 6 Αυγούστου.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής
Αττικής είν αι σε ετοιμότητα, με τις εν τολές του Αν τι-
περιφερειάρχ η Λευτέρη Κοσμόπουλου που σχετικά
τόν ισε: «Καλούμε τους πολίτες ν α είν αι προσεκτικοί
με τον  καύσων α και τις υψηλές θερμοκρασίες. Από
πλευράς μας, με τις εν τολές του Περιφερειάρχ η Αττικής
Γιώργου Πατούλη, είμαστε σε διαρκή συν εργασία με
την  Πολιτική Προστασία και τους Δήμους, οι οποίοι
έχ ουν  αν οιχ τούς κλιματιζόμεν ους χ ώρους, για ν α
αν ταποκριν όμαστε άμεσα στις αν άγκες των  πολιτών ,
οι οποίοι συν ιστάται ν α ακολουθούν  τις οδηγίες των
ειδικών  για ν α μην  έχ ουμε δυσάρεστες εξελίξεις». 

Οδηγίες Προφύλαξης σε περιπτώσεις υψηλών  θερμο-
κρασιών  σύμφων α και με τον  Iατρικό Σύλλογο Αθη-
ν ών

Οι πολίτες κατά την  περίοδο υψηλών  θερμοκρασιών
και καύσων α θα πρέπει ν α λαμβάν ουν  συγκεκριμέν α
μέτρα προφύλαξης. Παρακάτω παρουσιάζον ται βασι-
κές οδηγίες αυτοπροστασίας σύμφων α και με τον  Ιατρ-
ικό Σύλλογο Αθην ών :

-      Παραμον ή σε χ ώρους που κλιματίζον ται.
-    Ντύσιμο ελαφρύ και άν ετο με αν οιχ τόχ ρωμα

ρούχ α από πορώδες υλικό, ώστε ν α διευκολύν εται ο
αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

-     Χρήση καπέλου από υλικό που ν α επιτρέπει τον
αερισμό του κεφαλιού.

-      Χρήση μαύρων  ή σκουρόχ ρωμων  γυαλιών  ηλίου
με φακούς που προστατεύουν  από την  ηλιακή ακτι-
ν οβολία

-     Αποφυγή έκθεσης στον  ήλιο, ιδίως για τα βρέφη
και τους ηλικιωμέν ους.

-      Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.
-      Αποφυγή πολύωρων  ταξιδιών  με μέσα συγκοι-

ν ων ίας που δε διαθέτουν  κλιματισμό.
-        Πολλά χ λιαρά ν τους κατά τη διάρκεια της ημέρ-

ας και τοποθέτηση δροσερών  επιθεμάτων  στο κεφάλι
και στο λαιμό.

-          Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα
φτωχ ά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων  και
λαχ αν ικών .

-          Λήψη άφθον ων  υγρών  (ν ερού και χ υμών
φρούτων ), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμέ-
ν ους και αποφυγή του αλκοόλ.

-          Άτομα που πάσχ ουν  από χ ρόν ια ν οσήμα-
τα θα πρέπει ν α συμβουλευτούν  τον  θεράπον τα ιατρό
τους, από τον  οποίο θα λάβουν  επιπρόσθετες οδηγίες
αν άλογα με την  κατάστασή τους καθώς και οδηγίες για
την  πιθαν ή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής
τους αγωγής.

-          Οι ηλικιωμέν οι ν α μην  εγκαταλείπον ται μόν οι
τους αλλά ν α εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την  καθ-
ημεριν ή τους φρον τίδα.

-          Οι χ ώροι εργασίας πρέπει ν α διαθέτουν  κλι-
ματιστικά μηχ αν ήματα ή απλούς αν εμιστήρες, κατά
προτίμηση οροφής, και σε κάθε περίπτωση φυσικό
αερισμό των  χ ώρων . Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύμα-
τα, που περιθάλπουν  ν εογν ά, βρέφη, παιδιά, ηλικιω-
μέν ους και άτομα με ειδικές αν άγκες.

Επίσης στην  ιστοσελίδα της Περιφέρειας υπάρχ ουν
αν αλυτικές οδηγίες πρόληψης για υψηλές θερμοκρασίες
και καύσων α σύμφων α με τη σχ ετική εγκύκλιο που
έχ ει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας που καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις.

Αν αλυτικά η εξέλιξη του φαιν ομέν ου από την  Εθν ι-
κή Μετεωρολογική Υπηρεσία στην  ιστοσελίδα
www.emy .gr

Ανοιχτοί κλιματιζόμενοι 
χώροι στην Δυτική Αττική
ΔΕΥΤEΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ H ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Ανοιχτοί κλιματιζόμε-
νοι χώροι σε Δήμους
της Δυτικής Αττικής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ  ΓΕΟΚΤΟΝΙΑΣ,

ΓΚΟΡΥΤΣΑ
Γ΄ ΚΑΠΗ
10:00-18:00
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Β΄ΚΑΠΗ
10:00-18:00
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ
10:00-18:00
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2,
ΜΑΓΟΥΛΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 ΚΑΙ

ΔΗΜΗΤΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΣΤΡΑΤ. ΝΙΚ. ΡΟΚΚΑ

45
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 10,
ΜΑΝΔΡΑ

Α΄ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Β΄ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΚΑΠΗ

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ,
ΕΡΥΘΡΕΣ

ΚΑΠΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΓΚΟΥΡΑΣ 1, ΒΙΛΛΙΑ
ΚΑΠΗ ΒΙΛΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 30,
ΒΙΛΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΛΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ
ΘΗΒΩΝ

ΚΑΠΗ ΟΙΝΟΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ107,
ΕΡΥΘΡΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΟΡΑΗ 16, ΜΕΓΑΡΑ
ΚΑΠΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
10:00-18:00
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 16, ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ

ΚΑΠΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
10:00-18:00
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΡΙΤΣΑ 3,

ΜΕΓΑΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ

10:00-18:00
ΜΕΓΑΡΩΝ
Π.Ε.Ο.Α.Κ., 57ο ΧΛΜ.

ΚΑΠΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ
10:00-18:00

ΦΥΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ,

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΙΘ. ΜΕΛΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ
10:00-18:00

ΣΟΚ στους Αγίους Αναργύρους 
- Γιος φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του
Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στους
Αγίους Αναργύρους Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, 46χρονος κατηγορείται ότι τρα-
υμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 90χρονο πατέρα του, μέσα στο σπίτι που
διέμεναν, στην οδό Δεληγιάννη.

Ο φερόμενος ως δράστης, που συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στον
εισαγγελέα, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής

Χωρίς τις αισθήσεις της
ανασύρθηκε βραδινές ώρες
του Σαββάου  από τη θαλάσ-
σια περιοχή παραλίας
«ΚΑΛΑΜΙΑ» Κορινθίας,
88χρονη ημεδαπή.
Η ανωτέρω διεκομίσθη με
ασθενοφόρο όχημα του
ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Κορίνθου, όπου διαπι-
στώθηκε ο θάνατός της.
Προανάκριση διενεργείται
από τη Λιμενική Αρχή

Θάνατος λουόμενης στην Κόρινθο
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Γώγος – Κανονικά θα έπρεπε οι ανεμβολίαστοι
να κάνουν rapid test για να ψωνίσουν
Στην αναγκαιότητα να προχωρήσει ο εμβολιασμός 
του πληθυσμού και να πειστούν όσοι διστάζουν να κάνουν 
αναφέρθηκε ο καθηγητής και μέλος της επιτροπής των Ειδικών 

Τ
ην   άποψη πως οι αν εμβολίαστοι
καν ον ικά θα έπρεπε ν α έχ ουν  ελε-
γθεί με rapid test, πριν  ψων ίσουν

από καταστήματα ή σούπερ μάρκετ,
εξέφρασε ο καθηγητής και μέλος της επι-
τροπής των  Ειδικών  Χαράλαμπος Γώγος,
σημειών ον τας ωστόσο την  πολυπλοκότ-
ητα που θα είχ ε μια τέτοια εξέλιξη.
Ο ίδιος τόν ισε, μιλών τας στον  Σκάι, την
αν άγκη ν α προχ ωρήσει ο εμβολιασμός
του πληθυσμού και ν α πειστούν  όσοι
διστάζουν  ν α κάν ουν  το εμβόλιο, εν ώ
ερωτηθείς σχ ετικά με το πώς πρέπει ν α
ψων ίζουν  οι αν εμβολίαστοι  αν έφερε ότι
καν ον ικά θα έπρεπε ν α μπουν  σε μια
διαδικασία ελέγχ ου:
«Αν  δεν  εμβολιαστούμε δεν  μπορούμε
ν α αποκλειστούμε από το ν α πάμε ν α
ψων ίσουμε στο σούπερ μάρκετ ή δεξιά
και αριστερά. Θα πρέπει λοιπόν  ν α
μπούμε σε μια διαδικασία ελέγχ ου για
λόγους υγειον ομικής ασφάλειας. Αν  αυτό
θα γίν ει πριν  μπούμε στο κατάστημα ή
αν  θα γίν ει δύο φορές την  εβδομάδα ν α
κάν ει κάποιος (rapid) τεστ για ν α μπορ-
εί ν α έχ ει μια σχ ετική ασφάλεια ότι δεν
μεταδίδει και ότι δεν  είν αι θετικός, θα
μπούμε και σε αυτό, αλλά είν αι εξαιρετι-
κά πολύπλοκο, το καταλαβαίν ετε και
καλό είν αι ν α το αποφύγουμε».
Ο καθηγητής, εξήγησε την  πολυπλοκότ-
ητα που δημιουργείται από την  κατάστα-
ση με το 60% των  πολιτών  εμβολιασμέ-
ν ο και τους υπολοίπους «ν α τρέχ ουν
ν α κάν ουν  τεστ πριν  μπουν  σε κλειστά
καταστήματα» καθώς είν αι πάρα πολύ
δύσκολο ν α συμβεί και προβληματικό για
την  καθημεριν ότητα.

«Καταλαβαίν ετε πόσο δύσκολο είν αι ν α
κάν ει καν είς έν α rapid test για ν α πάει
ν α ψων ίσει – γιατί έτσι πρέπει ν α κάν ει,
γιατί μέσα στο μαγαζί δεν  μπορεί ν α μπει
καν είς και ν α είν αι θετικός με τη Δέλτα
και ν α μεταδίδει δεξιά και αριστερά
ακόμη και στους εμβολιασμέν ους», πρό-
σθεσε ο καθηγητής, τον ίζον τας: «Είν αι
πολύ απλό ν α εμβολιαστούμε και ν α
τελειών ουμε».

Σύμφων α με τον  ίδιο ιδαν ικά πριν
αρχ ίσουν  ν α λειτουργούν  μεγάλες δρα-
στηριότητες το φθιν όπωρο θα πρέπει το
ποσοστό των  εμβολιασμέν ων  ν α έχ ει
φτάσει στο 60% με 70%.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι για ν α περ-
ιοριστεί η μετάδοση του κορον αϊού χ ρει-
άζεται:
Να αυξήσουμε τους εμβολιασμούς
Να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά
μας (πχ  στην  διασκέδαση) στα δεδομέ-
ν α της παν δημίας και
Να κάν ουμε χ ρήση μάσκας σε κάθε
περίπτωση που είμαστε σε στεν ή
επαφή με κάποιον  άλλο, ακόμα και αν
είμαστε σε εξωτερικό χ ώρο ή άν  έχ ουμε
κάν ει το εμβόλιο
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Πιστοποιητικό διαχειριστικής
επάρκειας τριετούς διάρκειας
(από τις 21-7-2021 έως τις 20-7-
2024) χορηγήθηκε στο Δήμο
Φυλής. 

Το σχετικό πιστοποιητικό πιστο-
ποιεί ότι, μετά από επιθεώρηση,
το σύστημα διαχείρισης ποιότ-
ητας, το οποίο εφαρμόζει ο
Δήμος Φυλής, βρέθηκε σύμφωνο
με τις απαιτήσεις του διεθνούς
προτύπου ISO 9001:2015.

Αυτό, σε πρακτικό επίπεδο,
σημαίνει ότι ο Δήμος Φυλής απέ-
δειξε πως είναι σε θέση να προ-
γραμματίζει, να σχεδιάζει, να ωρι-
μάζει, να διενεργεί διαγωνισμούς,
να παρακολουθεί, να διαχειρίζε-
ται, να πιστοποιεί το φυσικό αντι-
κείμενο και την οικονομική
διαχείριση συγχρηματοδούμενων
έργων.

Η χορήγηση του πιστοποιητικού
αποτελεί προϋπόθεση για τη
χρηματοδότηση έργων του
Δήμου Φυλής από ευρωπαϊκά και
εθνικά προγράμματα, αφού ο
φορέας χρηματοδότησης πρέπει

να γνωρίζει ότι ο φορέας υλο-
ποίησης του έργου, δηλαδή ο
Δήμος Φυλής, είναι σε θέση να
φέρει σε πέρας όλες τις διαδι-
κασίες που αφορούν στη μελέτη,
στην κατασκευή και στην οικονο-
μική του διαχείριση. 

Παραλαμβάνοντας το Πιστο-
ποιητικό που χορήγησε ο ελεγ-
κτικός οργανισμός ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ,
ο οποίος ειδικεύεται σε πιστοποι-
ήσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχο-
υς, ο Δήμαρχος Φυλής δήλωσε
παρουσία συνεργατών του:

“Ο Δήμος Φυλής δεν είναι
τυχαία ο Δήμος με τα περισσότε-
ρα έργα σε όλη την Ελλάδα. 

Εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις
έργων γιατί αποδεδειγμένα μπο-
ρεί να τα σχεδιάζει, να τα διαχει-
ρίζεται και να τα φέρνει σε πέρας.
Ευχαριστώ τη ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ που
εκτίμησε την προσπάθειά μας και
όλους τους συνεργάτες μου που
δουλεύουν, καθημερινά, για να
βρίσκεται ο Δήμος στην πρώτη
γραμμή.

Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας τριετούς
διάρκειας  απέκτησε ο Δήμος Φυλής

Ανοιχτή για τα παιδιά κλε ιστήΑνοιχτή για τα παιδιά κλε ιστή
για τα αυτοκίνητα η οδός για τα αυτοκίνητα η οδός 

Μπόσδα (Δημαρχείο Αχαρνών)Μπόσδα (Δημαρχείο Αχαρνών)
Kατά τις απογευματινές ώρες 17:00-00:00

για όλες τις ημέρες έως 12/09/2021

Έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδ-
ημάρχου για τα θέματα της Δημοτικής
Αστυνομίας Μιχάλη Βρεττού, το Δημοτικό
Συμβούλιο ενέκρινε το κλείσιμο της οδού Αθ.
Μπόσδα για τη διέλευση των οχημάτων κατά τις
απογευματινές ώρες 17:00-00:00 για όλες τις
ημέρες έως 12/09/2021.
Η μέριμνα του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου
για την ασφάλεια των παιδιών οδήγησε στη σχε-
τική εισήγηση, καθώς καθημερινά τις απογευματι-
νές ώρες οι δύο πλατείες εκατέρωθεν του Δημα-
ρχείου γεμίζουν από παιδιά.

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΜΑΝΔΡΑ, ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΑ

Νέο Δίκτυο Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή, με την επωνυμία CLIMATTICA®

Έ
να νέο, πανελλαδικό δίκτυο Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των

επιπτώσεων αυτής με την επωνυμία Δίκτυο
Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική
Αλλαγή- CLIMATTICA®, δημιουργείται με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Γιώργου Πατούλη. 

Μετά από εκτενή συζήτηση κατά τη 18η συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
την Τετάρτη 28 Ιουλίου εγκρίθηκε η  σκοπιμότ-
ητα και η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής.
Στο δίκτυο, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, θα
συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη με απόφαση
των Συλλογικών τους Οργάνων, οι Περιφέρειες
Κρήτης και Αν. Μακεδονίας -Θράκης, o ΦΟΔΣΑ
Δυτ. Μακεδονίας ΔΙΑΔΥΜΑ και οι Δήμοι: Αγ.
Αναργύρων, Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Παρασκευής,
Άργους, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Διονύσου,
Ιθάκης, Κέας-Κύθνου, Κοζάνης, Κρωπίας, Μάν-
δρας -Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Μυκόνου, Παι-
ανίας, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιώς,  Πυλαίας-
Χορτιάτη, Ραφήνας -Πικερμίου, Σαλαμίνας,
Σαρωνικού και Ωρωπού. Στο σχήμα αναμένε-
ται, αφού λάβουν την απαιτούμενη έγκριση των
Συμβουλίων τους, να ενταχθούν επιπλέον ΟΤΑ
και φορείς της Αυτοδιοίκησης. 

CLIMATTICA: Ένα πολύ-συμμετοχικό Δίκτυο
Περιφερειών και Δήμων

To CLIMATTICA είναι ένα πολύ-συμμετοχικό
Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια πλατφόρ-
μα ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών,
δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών
πρακτικών των δυνητικών εταίρων, που θα λει-
τουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή,
τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά
ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο

και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.
Στόχος του Δικτύου CLIMATTICA® είναι να

αποτελέσει ένα κέντρο δημόσιας διαβούλευσης
που θα ενισχύσει το διάλογο μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων (ΟΤΑ, κοινωνία των
πολιτών, φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
εμπειρογνώμονες κ.α.). Μεταξύ άλλων, θα
παρέχει συμβουλευτική, επιστημονική και
ερευνητική υποστήριξη στα μέλη του για το σχε-
διασμό και την υλοποίηση δράσεων για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θα
συμβάλλει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων
προτάσεων πολιτικής που θα καταθέτει στους
αρμόδιους φορείς σε όλα τα επίπεδα, θα
προωθεί καινοτόμες συμπράξεις μεταξύ
φορέων και θα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Η Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής 

Εισηγητές του θέματος στην συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλ-
λοντος, και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, κ. Β. Κόκκαλ-
ης καθώς και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος σε θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων, και Πρόεδρος του Ανα-
πτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής
«Νέα Μητροπολιτική Αττική», κ. Ν. Παπαγεω-
ργίου. Παρέμβαση έκανε και  η Γενική Δ/ντρια
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
κα Αργυρώ Παρασκευοπούλου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας
και Περιβάλλοντος, κ. Βασίλης Κόκκαλης, τόνι-
σε πως «τα τελευταία χρόνια, περισσότερο
από ποτέ, έχουμε κληθεί ως τοπικές κοινωνίες
να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής με ακραία καιρικά φαινόμενα,

που δοκίμασαν την ετοιμότητα
των οργάνων της Πολιτείας. Τα
παραπάνω επιτάσσουν να είμα-
στε διαρκώς σε εγρήγορση, να
λαμβάνουμε μέτρα γρήγορα,
άμεσα, και αποτελεσματικά, και
να σχεδιάζουμε πολιτικές και
μέτρα για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή και την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των
περιοχών, των οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων και για την προάσπιση της
ασφάλειας των πολιτών, σε τοπικό και σε
εθνικό επίπεδο».

Γ. Πατούλης: «Η μάχη απέναντι στην κλιματι-
κή αλλαγή ξεπερνά τα γεωγραφικά και διοικητι-
κά όρια μιας Περιφέρειας ή ενός Δήμου»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος
Πατούλης  κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης
στο Περιφερειακό Συμβούλιο  αναφέρθηκε στο
όραμα του CLIMMATICA® και τόνισε χαρακ-
τηριστικά: «Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία
του Δικτύου Δήμων και Περιφερειών
Climattica® είναι εξαιρετικά σημαντική στην
παρούσα συγκυρία, όπου για ακόμα μία φορά
βλέπουμε τις ραγδαίες επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής δίπλα μας. 

Η Πολιτεία, η Αυτοδιοίκηση και κάθε άλλος
εμπλεκόμενος φορέας, πάντα μαζί με τις τοπι-
κές κοινωνίες, καλούμαστε να δώσουμε μια
μεγάλη μάχη για να διασφαλίσουμε ένα βιώσι-
μο μέλλον σε μία βιώσιμη Ελλάδα για όλους,
και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Η Περιφ-
έρεια Αττικής είναι η μητρόπολη των Περιφερ-
ειών, που συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας
της χώρας. 

Παράλληλα, είναι από τις πλέον εκτεθειμένες
περιοχές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής. Για αυτό, ως Αττική, αναγνωρίζουμε πως η
μάχη απέναντι στην κλιματική αλλαγή ξεπε-
ρνάει τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια μιας
Περιφέρειας ή ενός Δήμου. Τώρα, καθίσταται
περισσότερο αναγκαία από ποτέ η δικτύωση
για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η διάχυση, και
η συνεργασία για την εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών, και για τη συμμετοχή σε πιλοτικά
προγράμματα και καινοτόμες δράσεις. Θέλο-
υμε να αποτελέσουν οι Περιφέρειες και οι
Δήμοι ένα υπόδειγμα συνεργασίας για την
άσκηση βιώσιμων πολιτικών, αναζητώντας τις
καλύτερες δυνατές απαντήσεις για τις προκλή-
σεις και ανάγκες της εποχής, αντλώντας από
την εμπειρία και τις καλές πρακτικές. Η συνε-
ργασία και δικτύωση με ΟΤΑ και άλλους φορείς
θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, και θα
ενισχύσει τις δυνατότητες που έχουμε για την
αποτελεσματική προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον περιορισμό των επιπτώσεων
τις στο φυσικό και το αστικό περιβάλλον, στις
οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, και
εντέλει στην καθημερινότητα των πολιτών.
Στόχος είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
το Δίκτυο να αγκαλιαστεί από όλες τις Περιφ-
έρειες και όλους τους Δήμους της Ελλάδας».
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My Grand Road : 
Ποδήλατο και Πατίνι στον
Δρόμο…. για Ασπρόπυργο

Θεσμός πλέον
η εν ημέρωση
των  παιδιών
των  ΚΔΑΠ του
Δ ή μ ο υ
Ασ π ροπ ύργου
στο θέμα της
πρόληψης των
τ ρ ο χ α ί ω ν
α τ υ χ η μ ά τ ων .
Την  Τετάρτη
28/7/2021 μέλη
του οργαν ισμού
μ α ς
επ ισ κ έφτ ηκ αν
τα πέν τε (5)
ΚΔΑΠ της
Κ ο ι ν ωφ ε λο ύ ς
Επιχ είρησης του
Δ ή μ ο υ
Ασπροπύργου , μετά από πρόσκληση του προέδρου
της, κ. Σαββίδη Παν τελή. 

Οι μαθητές εν ημερώθηκαν  για την  σωστή οδήγηση
ποδηλάτου  αλλά και του πατιν ιού  καθώς επίσης και
για την  ασφαλή μεταφορά κατοικίδιων  με όχ ημα από
την  συν εργάτιδα μας και εθελόν τρια Ελέν η Τζιάκου. 

Συγκεκριμέν α τα παιδιά καταν όησαν  τους καν όν ες
σωστής οδηγικής συμπεριφοράς καθώς και τα
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που θα πρέπει ν α
λαμβάν ουν  πριν  ξεκιν ήσουν  την  ποδηλατική τους
βόλτα. Τα μεγαλύτερα παιδιά εν ημερώθηκαν  για την
χ ρήση αλκοόλ και οδήγηση μέσω της μάσκας
προσομοίωσης χ ρήσης αλκοόλης και με αυτή την
πρακτική διαπίστωσαν  ότι η καταν άλωση του αλκοόλ
δεν  συν άδει με την  οδήγηση και είν αι επικίν δυν ο.   

Νέες δράσεις έχ ουν
προγραμματιστεί ν α
υλοποιηθούν  στο
Δήμο Ασπροπύργου
από την  αρχ ή της
ν έας σχ ολικής
χ ρον ιάς στο πλαίσιο
της συν εργασίας με
τον  πρόεδρο της
ΚΕΔΑ κ. Σαββίδη
Παν τελή και την
α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο
Παιδείας κυρία Σοφία
Μαυρίδη. 

Με εκτίμηση 

Ν
ερό και τροφή στα αδέσπο-
τα στο βουν ό, εξασφάλισαν
με διαδοχ ικές εξορμήσεις

που έκαν αν  τις ημέρες του καύσω-
ν α εργαζόμεν οι της Δημοτικής
Υπηρεσίας Διαχ είρισης Αδέσποτων
Ζώων  με επικεφαλής τον  αρμόδιο
Αν τιδήμαρχ ο Γιώργο Αβράμη. 

«Όσο διαρκεί ο καύσων ας θα
αν εβάζουμε εκτός από τροφή και
ν ερό για τα αδέσποτα στο βουν ό.
Τις επόμεν ες ζεστές μέρες του
καλοκαιριού και ιδιαίτερα τις μέρες
του καύσων α ας σκεφτούμε όλοι
πως αν άγκη για δροσιά και ν ερό
δεν  έχ ουν  μόν ο οι άν θρωποι αλλά
και τα ζώα και ιδιαίτερα τα αδέσπο-
τα ζώα συν τροφιάς που υποφέρ-
ουν  περισσότερο και συχ ν ά κιν -
δυν εύουν  από τις υψηλές θερμοκρ-
ασίες και την  έλλειψη ν ερού» υπο-
γραμμίζει ο Αν τιδήμαρχ ος Οικον ο-
μικών  και Ηλεκτρον ικής Διακυβέρν -
ησης και απευθύν ει έκκληση προς
όλους «Ας μην  εν οχ λήσουμε τα
αδέσποτα όταν  εκείν α βρουν  κατα-
φύγιο σε κάποιο σκιερό μέρος και
συν άμα ας αφήσουμε λίγο δροσερό
και καθαρό ν ερό σε μέρη που ξέρο-
υμε πως συχ ν άζουν  οι τετράποδοι 

φίλοι μας» καταλήγει ο Γιώργος
Αβράμης.

Παράλληλα η Δημοτική Υπηρεσία
του Προγράμματος Διαχ είρισης Αδε-
σπότων  Ζώων  του Δήμου Φυλής 

ολοκλήρωσε την  διάθεση 8.000
κιλών  τροφής για τα αδέσποτα ζώα 

συν τροφιάς του Δήμου μας για
τον  μήν α Ιούλιο. 

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε
μέσω των  δεκάδων  μελών  του
ευρύτερου δικτύου φιλόζωων  και
στις τρείς Δημοτικές Κοιν ότητες του
Δήμου Φυλής. 

Μ
ε σκοπό την  προστασία
της παραγωγής, ξεκιν ά το
πρόγραμμα δακοκτον ίας και

φέτος στην  Περιφερειακή Εν ότητα
Δυτ. Αττικής, υπό το συν τον ισμό
του Αν τιπεριφερειάρχ η Λευτέρη
Κοσμόπουλο, ο οποίος συν ιστά
στους πολίτες και καλλιεργητές ν α
ακολουθούν  τις οδηγίες των  ειδικών
και των  αρμοδίων  υπηρεσιών .

Σχ ετικά από την  Διεύθυν ση Αγρ-
οτικής Οικον ομίας και Κτην ιατρικής
Περιφερειακής Εν ότητας Δυτ. Αττι-
κής, γν ωστοποιείται ότι στα πλαίσια
της εφαρμογής του προγράμματος
Δακοκτον ίας έτους 2021 κατά το
χ ρον ικό διάστημα από 04/08/2021
– 14/ 08/2021 θα πραγματοποιηθ-
ούν  ψεκασμοί στους ελαιών ες της
περιοχ ής για την  προστασία της
παραγωγής από το δάκο.

Οι ψεκασμοί αυτοί είν αι δολωματι-
κοί από εδάφους με φυτοπροστα-
τευτικό σκεύασμα το IMIDAN 200
EC Phosmet στις ελαιοκομικές περ-
ιοχ ές του Δήμου Μεγαρέων  Δημοτι-
κής Εν ότητας Νέας Περάμου, της
Δημοτικής Εν ότητας Βιλίων  και
Δημοτικής Κοιν ότητας Οιν όης και
στις ελαιοκομικές περιοχ ές της
Δημοτικής Εν ότητας Μάν δρας.

Έχ ει τη μικρότερη δυν ατή επι-
βάρυν ση στο περιβάλλον  παρόλα
αυτά είν αι απαραίτητο ν α λαμβά-
ν ον ται τα αν αγκαία και προληπτικά
μέτρα:

• Άτομα που δεν  έχ ουν  σχ έση με
τους ψεκασμούς ν α μην  πλησιά-
ζουν  στα συν εργεία των  ψεκα-
σμών .

• Οι μελισσοκόμοι ν α εμποδίζουν

τις πρωιν ές ώρες την  κυκλοφορία
μελισσοσμην ών  που είν αι κον τά

σε ελαιών ες.
• Οι κτην οτρόφοι ν α μην  επιτρέ-

πουν  την  ελεύθερη βόσκηση στους
ψεκασμέν ους ελαιών ες.

• Οι βιοκαλλιεργητές ν α σημάν ουν
τα κτήματά τους καθώς και ν α επι-
κοιν ων ήσουν  με την  Διεύθυν ση
Αγροτικής Οικον ομίας & Κτην ιατρι-
κής Περιφερειακής Εν ότητας Δυτι-
κής Αττικής.

Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγ-
μέν α κτήματα ν α φρον τίσουν  για τη
δυν ατότητα πρόσβασης των  συν ε-
ργείων  ψεκασμού.

Οι ελαιών ες που θα εν ταχ θούν
στο πρόγραμμα σύμφων α με το υπ
́ αριθμ . 2148/25984/ 5 - 03 - 2015
έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ θα είν αι:

• Συγκροτημέν οι, συν εχ όμεν οι
και αμιγείς (δεν  θα εφαρμοσθεί σε
συγκαλλιεργούμεν α ελαιοκτήματα).

• Μακριά από κατοικημέν ες περ-
ιοχ ές.

• Χωρίς την  παρεμβολή βιολογικής
καλλιέργειας ελαιών ων  ή ακαλλιέργ-
ητων  και κλειστών  ελαιών ων .

• Τα ποσοστά καρποφορίας τους
ν α είν αι πάν ω από το 25% μιας
πλήρους καρποφορίας για τις ελαιο-
ποιήσιμες ελιές και πάν ω από 20%
για τις βρώσιμες. Μικρές κηλίδες της
τάξεως των  1.000 έως 10.000 ελαιο-
δέν τρων  έστω και με μικρό ποσο-
στό καρποφορίας θα πρέπει ν α
εν τάσσον ται λόγω του προληπτι-
κού χ αρακτήρα της εφαρμοζόμεν ης
μεθόδου.

Δεδομέν ου ότι στη περιοχ ή των
Μεγάρων  υπάρχ ει εκτεταμέν η

συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών
ή στη καλύτερη περίπτωση γειτν ία-
ση των  καλλιεργειών  αυτών  τον ίζο-
υμε ότι οι συν θήκες αυτές δημιουρ-
γούν  μεγάλο πρόβλημα στην  ορθή
χ ρήση των  φυτοπροστατευτικών
προϊόν των  είτε εξ αν άγκης είτε από
άγν οια των  αλληλοεπικαλύψεων
που προκύπτουν .

Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών  και
ελιάς, απαιτεί : Περιορισμέν η χ ρήση
φυτοπροστατευτικών  ουσιών .
Συγκεκριμέν α επιτρέπει μόν ο αυτά
τα φυτοπροστατευτικά προϊόν τα
που έχ ουν  έγκριση και για τις δύο
καλλιέργειες. Στην  επιλογή που θα
γίν ει θα πρέπει ν α συν εκτιμηθούν
οι απαιτούμεν ες δόσεις εφαρμογής
καθώς και η μέθοδος και τα μέσα
εφαρμογής.

Επισημαίν εται ότι η ετικέτα των
σκευασμάτων  καθορίζει το χ ρον ικό
διάστημα μεταξύ της τελευταίας
επέμβασης με αυτά και της συγκομι-
δής των  προϊόν των  οπότε εξετά-
ζον ται και οι αν αμεν όμεν ες ημερομ-
ην ίες συγκομιδής και των  δύο καλ-
λιεργειών .

Στη περίπτωση γειτν ίασης των
καλλιεργειών , επιλέγον ται για τη
κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμέν α
φυτοπροστατευτικά προϊόν τα και
τηρούν ται αυστηρά τα επί της

συσκευασίας αν αγραφόμεν α.
Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα

εφαρμογής που περιορίζουν  την
διασπορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόν τος και εξετάζον ται προσεκ-
τικά οι καιρικές συν θήκες και ιδιαίτε-
ρα η έν ταση και κατεύθυν ση του
αν έμου.

Ο Δήμος Φυλής δίπλα στα αδέσποτα και τις ημέρες του καύσωνα

Ξεκινούν οι ψεκασμοί δακοκτονίας σε ελαιώνες από την Π.Ε.Δυτικής Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές να ακολουθούν
τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών»



Η
Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης 2020 του Επιχει-
ρηματικού Τομέα Ελλάδας

του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσιάζει τις
ισχυρές επιδόσεις και αναδεικνύει τη
σταθερή προσήλωση της Εταιρίας
στη βιώσιμη ανάπτυξη 

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
που εστιάζει στις ελληνικές δραστηριότ-
ητες για το 2020 δημοσιεύει ο Επιχειρ-
ηματικός Τομέας Ελλάδας του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ, συμπληρώνοντας τη διαχρονική
επικοινωνία οικονομικών και μη-οικο-
νομικών επιδόσεων του Ομίλου. 

Σε μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις, ο
ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα σημείωσε βελτιωμέ-
νες επιδόσεις, επιτυγχάνοντας την απρ-
όσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων
του, δίνοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα
στην προστασία των εργαζομένων του
και τη στήριξη σε τοπικές κοινότητες,
συνεργάτες και πελάτες.

Η Έκθεση περιλαμβάνει
όλες τις πτυχές της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας
των εταιριών ΤΙΤΑΝ και
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, της
εταιρικής διακυβέρνησης
και των επιδόσεων
βιώσιμης ανάπτυξης σε
οικονομικό, κοινωνικό
και περιβαλλοντικό επίπε-
δο για το 2020, καθώς και
το όραμα και τις
δεσμεύσεις του Τομέα
Ελλάδας για τα επόμενα
χρόνια.

Κύρια στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 του Επιχειρ-
ηματικού Τομέα Ελλάδας του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών το
2020 διαμορφώθηκε σε €246,6 εκατ. Τα
κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε
€17,2 εκατ.. Τα αποτελέσματα της Εται-
ρίας ενισχύθηκαν από τις υψηλότερες
εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου, τα υψηλά
επίπεδα εξαγωγών, την αύξηση χρήσης
εναλλακτικών καυσίμων και τις καλύτερ-
ες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλον-
ται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφ-
ιακών τεχνολογιών.

Σταθερή προσήλωση στα θέματα Ασφ-
άλειας, με ενίσχυση άνω του 23% των
δράσεων ελέγχου, καθώς επίσης και
ολοκλήρωση εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων και σεμιναρίων οδικής ασφάλειας
για εργαζόμενους και συνεργάτες
ΤΙΤΑΝ και ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.

Έμφαση στην Υγεία με τη λήψη δρά-
σεων για την επίτευξη του υψηλότερου
δυνατού επιπέδου σωματικής, πνευματι-
κής και ψυχικής ευεξίας για τους

εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη και
τις συνθήκες της πανδημίας.

Αύξηση αξιοποίησης των ψηφιακών
τεχνολογιών στις δραστηριότητές μας και
πολλαπλασιασμός των έργων που είχαν
ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτο-
υργία των παραγωγικών συγκροτημά-
των και τη διασφάλιση της υψηλής ποι-
ότητας των προϊόντων.

Υλοποίηση νέων επενδύσεων στο
πλαίσιο των δράσεων για τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, με στόχο την αύξηση
αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων
και εναλλακτικών πρώτων υλών.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργα-
στηριακές και βιομηχανικές δοκιμές για
νέους τύπους τσιμέντου και σκυροδέμα-
τος χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Πιστοποίηση με το ανώτατο σήμα
Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφω-
να με το πρότυπο ‘Zero Waste to
Landfill’  για όλα τα εργοστάσια τσιμέν-
του, επιβραβεύοντας την  επιτυχημένη
πρακτική εκτροπής από την ταφή των
αποβλήτων σε ποσοστό που αγγίζει το
100%.

Διαχρονικά άριστες περιβαλλοντικές

επιδόσεις εντός των εθνικών και ευρω-
παϊκών ορίων και επίτευξη αυστηρών
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που
θέτει η ίδια η Εταιρία. 

Οι επιδόσεις και αέριες εκπομπές των
εργοστασίων τσιμέντου δημοσιεύονται
πλέον σε νέα ανοικτή διαδικτυακή πλα-
τφόρμα.

Επικαιροποίηση της αξιολόγησης κιν-
δύνου βιοποικιλότητας για τα εργοστάσια
τσιμέντου και τα λατομεία της Εταιρίας.
Έχουν ήδη εκπονηθεί σχέδια διαχείρι-
σης της βιοποικιλότητας για πέντε από
τις έξι εγκαταστάσεις, ενώ η έκτη μελέτη
πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Διατήρηση υψηλού ποσοστού εργαζο-
μένων από τις τοπικές κοινότητες (98%)
και πλήθος κοινωνικών δράσεων που
εστιάζουν στη σύμπραξη με τις κοινότ-
ητες.

Συνεχής υποστήριξη των νέων, με
πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση,
κατάρτιση και απασχολησιμότητάς τους,
όπως η ανανέωση 10 Πρωτοκόλλων
Συνεργασίας με Πανεπιστήμια και
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το
2020 ο ΤΙΤΑΝ προσέφερε 50 θέσεις
πρακτικής άσκησης στα κέντρα δραστηρ-
ιότητας στην Ελλάδα.

Σ
το πλαίσιο των
εκδηλώσεων  για τον  εορτα-
σμό των  200 χ ρόν ων   από

την  Ελλην ική Επαν άσταση του
1821 η Διεύθυν ση Παιδείας, Πολι-
τισμού και Νεολαίας διοργάν ωσε
με πρωτοβουλία της αρμόδιας
Αν τιδημάρχ ου κ. Σοφίας Μαυρίδη
μια σειρά θεατρικών  παραστά-

σεων  για τους μικρούς μαθητές
των  Δημοτικών  Παιδικών
Σταθμών  της πόλης μας με τίτλο
«οι Γεν ν αίοι του ’21». 

Συγκεκριμέν α στις 15, 16 και
19 Ιουλίου 2021 πραγματοποι-
ήθηκαν  πέν τε εκπαιδευτικές
θεατρικές παραστάσεις, μία σε
κάθε σταθμό. Μέσα από τις αφη-
γήσεις των  τριών  πρωταγων ι-
στών  της παράστασης ζων τάν ε-
ψαν  επί σκην ής ήρωες της
ελλην ικής επαν άστασης, όπως ο
Κολοκοτρών ης, ο Αθαν άσιος
Διάκος και η Λασκαρίν α Μπο-
υμπουλίν α, μάχ ες, χ οροί και
τραγούδια. Τρία μικρά παιδιά
αφηγούν ται τα γεγον ότα της
ελλην ικής επαν άστασης και την

ιστορία της φορεσιάς των  ηρώων . 
Συν τελεστές της παράστασης

ήταν : στην  σκην οθεσία ο κ.
Ευθύμης Ζησάκης, ηθοποιοί : η κα
Χρύσα Παπαλελούδη, ο κ. Βασίλης
Ζούκας και ο κ. Ευθύμης Ζησάκης
, τα κοστούμια επιμελήθηκε η
“Θεία Ευτυχ ία”. 

Η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας κ. Σοφία Μαυρίδη
αν έφερε σχ ετικά: «Προτεραιότητα
όλων  μας πρέπει ν α είν αι τα παι-
διά, που αποτελούν  και το μέλλον
αυτού του τόπου. Αν  θέλουμε ν α
αν αθρέψουμε και ν α παραδώσο-
υμε στην  κοιν ων ία εν εργούς
πολίτες και καλούς αν θρώπους,
πρώτοι εμείς οφείλουμε ν α τους
παρέχ ουμε όλα εκείν α τα εφόδια
που θα τους είν αι απαραίτητα για
την  μετέπειτα πορεία τους. Και τι
πιο χ ρήσιμο από την  γν ώση της
ιστορίας μας. Άλλωστε όλοι
γν ωρίζουμε ότι λαός που ξεχ ν ά
την  ιστορία του είν αι καταδικασμέ-
ν ος ν α την  ξαν αζήσει. Είν αι
λοιπόν  χ ρέος όλων  μας ν α φρον -
τίζουμε για τα παιδιά μας, όπως
είν αι επίσης καθήκον  και  ηθική
μας υποχ ρέωση ν α αποτίν ουμε
φόρο τιμής στο πρόσωπο των
πεσόν των  για την  δική μας ελευθ-
ερία, των  αγων ιστών  της Ελλην ι-
κής Επαν άστασης».
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Θεατρικές Παραστάσεις στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ασπρόπυργου
Στο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Ευχαριστήρια επιστολή Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνας 

προς  Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
Για την φιλοξενία εκδηλώσεων
σε χώρους αρμοδιότητας του 

Θερμές ευχ αριστίες προς τον  Οργαν ισμό Λιμέν ος
Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ εκφράζει σε επιστολή της η
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίν ας-2023 για την  φιλο-
ξεν ία και την  συν δρομή του Οργαν ισμού στην  υλο-
ποίηση του έργου “Το Athens Open Air Film Festiv al
στην  Ελευσίν α”και ειδικότερα για τις κιν ηματογραφικές
προβολές,  που πραγματοποιήθηκαν  με μεγάλη επιτ-
υχ ία στη Χερσαία  Ζών η Λιμέν α Λιμέν α (ΧΖΛ) Ελευ-
σίν ας, περιοχ ή Βλύχ α  και σε  χ ώρο αρμοδιότητας
Ο.Λ.Ε. ΑΕ, στις  23 και 26 Ιουλίου.

Στην   επιστολή τον ίζεται η “σπουδαιότητα της εν ε-

ργοποίησης της ΧΖΛ Λιμέν α Ελευσίν ας, η οποία σημα-
τοδοτεί τον  επαν απροσδιορισμό της Ελευσίν ας ως
χ ώρο Πολιτισμού”.

“Ευελπιστούμε στη συν έχ ιση αυτής της αγαστής
συμπόρευσης στο πλαίσιο των  πολιτιστικών  μας
κοιν ών  στόχ ων  στην  Ελευσίν α” αν αφέρεται χ αρακ-
τηριστικά, εν ώ συγχ αρητήρια απευθύν ον ται και προς
το προσωπικό του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την  συμβολή του
στην  υλοποίηση του έργου.

Από την  πλευρά του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, επισημαίν εται ότι
σήμερα υλοποιούν ται τα όσα έχ ει δηλώσει εξ αρχ ής ο
Διευθύν ων  Σύμβουλος του Οργαν ισμού κ. Απόστολος
Καμαριν άκης εκφράζον τας την  πεποίθηση ότι “μπορ-
ούν  ν α συν υπάρξουν  ο εμπορικός χ αρακτήρας και ο
πολιτιστικός χ αρακτήρας του  Λιμέν α Ελευσίν ας”. 

Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ θα συν εχ ίσει ν α στηρίζει έμπρακτα τις
πολιτιστικές δράσεις της Ελευσίν ας- 2023, στο πλαίσιο
του  Σύμφων ου  Συν εργασίας που έχ ουν  υπογράψει οι
δύο φορείς σε θέματα Πολιτισμού. 

ΤΙΤΑΝ:  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020
για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα



Γ
ια την  προστασία των  εργαζομέν ων  εν όψει
της πολυήμερης επικράτησης υψηλών  θερμο-
κρασιών  στη χ ώρα μας και την  αποφυγή φαι-

ν ομέν ων  θερμικής καταπόν ησης υπό συν θήκες
καύσων α, το Υπουργείο Εργασίας & Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  και η Γεν ική Γραμματεία Εργασίας
καλούν  τους εργοδότες ν α προβούν  τόσο στη λήψη
των  απαραίτητων  τεχ ν ικών  και οργαν ωτικών  μέτρ-
ων , σύμφων α με την  κείμεν η ν ομοθεσία, όσο και σε
μείωση απασχ όλησης ή/και παύση εργασιών  κατά
τις ώρες θερμοκρασιακής αιχ μής (12.00 – 16.00),
όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτωση, απαραίτητο. 

Παράλληλα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εν τα-
τικοποιεί την  περίοδο αυτή τους στοχ ευμέν ους
ελέγχ ους σε εργασιακούς χ ώρους, σύμφων α με την
επισυν απτόμεν η υπ’ αριθμ. 56738/30.07.2021
εγκύκλιο, και σε συν έχ εια της από 22 Ιουν ίου 2021
σχ ετικής εγκυκλίου (αριθ.πρωτ. 41935), με έμφαση
σε υπαίθριες εργασίες (π.χ . οικοδομές, οδικά και
άλλα τεχ ν ικά έργα), σε εργασίες σε στεγασμέν ους
χ ώρους όπου λόγω της φύσης των  παραγωγικών  δια-
δικασιών  μπορεί ν α υπάρχει επί πλέον  θερμική
καταπόν ηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρ-
ασίας και ακτιν οβολούμεν η θερμότητα (π.χ . σε
χ υτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχ αν ίες πλαστικών ,
μαγειρεία κ.α.), καθώς και σε χ ειρων ακτικές εργασίες
(π.χ . μεταφορά βαρέων  αν τικειμέν ων , οικοδομικών
υλικών ). Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχ ή
για εργαζόμεν ους που αν ήκουν  σε ομάδες υψηλού
κιν δύν ου (πίν ακας). 

Ειδικότερα συστήν ον ται: 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ 

Οργάν ωση του χ ρόν ου εργασίας με προγραμματισμό
διαλειμμάτων  κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της
θερμικής καταπόν ησης των  εργαζομέν ων . 
Προγραμματισμός των  εργασιών  που συν επάγον ται
υψηλή θερμική καταπόν ηση των  εργαζομέν ων , κατά
το δυν ατόν , σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών  αιχ μών . 
Μείωση της απασχ όλησης ή παύση εργασιών  σε
ιδιαίτερα επιβαρυμέν ους θερμικά χ ώρους όπως είν αι
τα μηχ αν οστάσια, χ υτήρια, υαλουργεία, κεραμοποι-
εία, ν αυπηγικές εργασίες κ.λπ. μεταξύ των  ωρών
12.00-16.00. 

Διαμόρφωση κυλικείων , ή άλλων  κατάλληλων  χ ώρων
για το χ ρόν ο διαλείμματος. Οι χ ώροι αυτοί, αν άλογα
με τις αν τικειμεν ικές αν άγκες και δυν ατότητες, ν α
εξοπλίζον ται με σύστημα κλιματισμού. Οι χ ώροι αυτοί
θα επιλεγούν  μετά από συν εργασία του εργοδότη και
του Τεχ ν ικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και μελών
ΕΥΑΕ και όπου δεν  υπάρχ ουν  των  εκπροσώπων
των  εργαζομέν ων . 
Παροχ ή πόσιμου δροσερού ν ερού σε θερμοκρασία
10 -15 °C. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τα μέτρα που μπορεί ν α ληφθούν  για ν α αν τιμετω-
πιστεί τυχ όν  θερμική καταπόν ηση των  εργαζομέ-
ν ων  περιλαμβάν ουν : 
Χορήγηση και χ ρήση κατάλληλου καλύμματος κεφα-
λής όπου δεν  προβλέπεται χ ρήση κράν ους προ-
στασίας, καθώς και προστατευτικών  μέσων  δέρμα-
τος. 
Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμμα-
τα. 
Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή
κατάλληλων  στεγάστρων  για την  εκτέλεση των  εργα-
σιών , όπου αυτό είν αι δυν ατόν . 
Προγραμματισμός των  εργασιών  έτσι ώστε οι πλέον
επιβαρυμέν ες (π.χ . εργασίες ασφαλτόστρωσης) ν α
γίν ον ται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είν αι χ αμηλό-
τερες. 
Μείωση της απασχ όλησης ή/και παύση εργασιών
κατά το χ ρον ικό διάστημα μεταξύ των  ωρών  12.00-
16.00 
Χορήγηση πόσιμου δροσερού ν ερού (10-15 °C). 
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O
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
συμμετείχε την Παρασκευή 30 Ιουλίου στην

Κοινή Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διαρκούς
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής
για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της
Εκμετάλλευσης Ανθρώπων, στη Βουλή, με
θέμα ημερήσιας διάταξης: «Παγκόσμια Ημέρα
του Ο.Η.Ε. κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: οι
πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου στη μάχη κατά
των σύγχρονων μορφών δουλείας και
εκμετάλλευσης».

Ο κ. Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της
προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
λέγοντας τα εξής: 

«Με πρωτοβουλία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και σε συνεργασία με τον κ.
Ηρακλή Μοσκώφ Εθνικό Εισηγητή για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, τον
οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την
άριστη συνεργασία, συστήσαμε ειδική Ομάδα
Εργασίας για την προστασία των θυμάτων

εμπορίας ανθρώπων, ώστε να προβούμε σε
μια συνολική αποτύπωση και αξιολόγηση της
κατάστασης στην Ελλάδα. 

Αυτό που προσδοκούμε είναι η διαμόρφωση
ενός forum επικοινωνίας και διαμόρφωσης
κατευθυντήριων οδηγιών από τους
συναρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας στην
οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της
Αστυνομίας, της Εισαγγελίας, των
Δικαστών και του Γραφείου Εθνικού
Εισηγητή για την καταπολέμηση της
Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ) την
καθιστά κατάλληλη για να εκτιμήσει
συνολικά την εφαρμογή του υπάρχοντος
νομικού πλαισίου για τη δίωξη των
δραστών της εμπορίας ανθρώπων,
εντοπίζοντας και σημεία που χρήζουν
τροποποίησης ή  βελτίωσης.

Επιδιώκουμε, λοιπόν, να γίνει μια
τεκμηριωμένη ανάλυση της κατάστασης και να

αναδειχθούν καλές πρακτικές και αδυναμίες
κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την
ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και
δεδομένου ότι ο Χάρτης κατοχυρώνει ρητά την
απαγόρευση εμπορίας ανθρώπων, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε
ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Επιπλέον, ενισχύουμε τη δικαστική
συνεργασία και τα νομικά εργαλεία της χώρας
στις ποινικές υποθέσεις, ειδικά σε σχέση με το
οργανωμένο έγκλημα κάτι που σχετίζεται
άμεσα με την εμπορία ανθρώπων.

Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας
Τσιάρας τη Δευτέρα 26 Ιουλίου παρουσίασε
ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την
πρόταση για την αναθεώρηση διατάξεων του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, όπου θα προβλέπονται ρυθμίσεις
για την αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης  Γ. Κώτσηρα στη Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
«Πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου στη μάχη κατά των σύγχρονων μορφών δουλείας και εκμετάλλευσης»

Εξοδος εκδρομέων: Εντατικοί
κορωνο-έλεγχοι στα λιμάνια

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των
εκδρομέων του καλοκαιριού, με τις λιμενικές
αρχές στον Πειραιά και τα μεγάλα λιμάνια της

Αττικής να βρίσκονται επί ποδός, όχι μόνο για την
διευκόλυνσή τους αλλά πραγματοποιώντας ελέγχο-
υς για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορω-
νοϊού.

Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί μέχρι και το τέλος
της σεζόν τονίζουν στελέχη του λιμενικού, καλώντας
τους ταξιδιώτες να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα
έγγραφα, καθώς σε άλλη περίπτωση, δεν θα επι-
τρέπεται η επιβίβαση τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού
σώματος από το λιμάνι του Πειραιά από την Παρασ-
κευή 30/7 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27 δρο-
μολόγια με 24.776 επιβάτες και 5.420 επιβατικά
αυτοκίνητα.

Από το λιμάνι του Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν
συνολικά δέκα δρομολόγια στα οποία επέβαιναν
2.992 επιβάτες και 831 αυτοκίνητα.

Επίσης από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποι-
ήθηκαν 16 δρομολόγια με 7.325 επιβάτες και 1803
επιβατικά οχήματα.

Τα στελέχη του λιμενικού συνέδραμαν στην διευ-
κόλυνση της μετάβασης των εκδρομέων αλλά
κυρίως πραγματοποιούσαν εκτεταμένους ελέγχους
για το αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα
πρωτόκολλα ασφαλείας κατά της διασποράς της
covid-19.

Υπ. Εργασίας: Τα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων από τον καύσωνα
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Συνεχίζονται και τον Αύγουστο οι
εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττι-
κής στη Δυτική Αττική, με δωρεάν

είσοδο και τήρηση μέτρων κατά της covid-
19 (παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα).

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι:
«Προσκαλώ όλους τους συμπολίτες, τις
συμπολίτισσες και τους επισκέπτες της

περιοχής μας να συμμετέχουν, με τα απα-
ραίτητα μέτρα προστασίας, στις
εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής, με
μέριμνα του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη.

Και τον Αύγουστο, συνεχίζουμε με ασφ-
άλεια και τήρηση μέτρων τις εκδηλώσεις
για να πάρουμε ανάσες πολιτισμού και
διασκέδασης.

Από μέρους μου, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω όλους τους πολίτες και της Δυτικής
Αττικής που συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις, τηρώντας τα μέτρα προ-
στασίας κατά της πανδημίας, και μπορ-
ούμε να δώσουμε ζωντάνια και να ζήσο-
υμε όμορφες βραδιές πολιτισμού, στο
πλαίσιο του προγράμματος εκδηλώσεων
της Περιφέρειας Αττικής. 

Τέλος, ευχαριστώ και όλους τους Δήμο-
υς της Δυτικής Αττικής για τη συνεργασία
και τους εργαζόμενους που συμβάλλουν
στην ομαλή διεξαγωγή των
εκδηλώσεων».

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Περιφέρειας
Αττικής-Αύγουστος 2021

• 2/08  Μουσική συναυλία με τον
Γιώργο Τσαλίκη - Θεατράκι  Άλσους
Θεόγνιδος, Μέγαρα

• 7/08 Θεατρική παράσταση "Δον
Καμίλο" - στη Δημοτική ενότητα Βιλίων,
στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχο-
λείου. 

• 20/08 Μουσική συναυλία "Μεγα-
ρόσημο" – στο χώρο του μικρού λιμανού
περιοχής  Αλεποχωρίου 

• 21/08 Μουσική συναυλία με τον
Άκη Δείξιμο – στη Δημοτική ενότητα
Βιλίων, στον αύλειο χώρο του δημοτικού
σχολείου.

• 22/08 Θεατρική παράσταση
"Μικρός Πρίγκιπας" - στη Δημοτική ενότ-
ητα Ερυθρ’ων, στον αύλειο χώρο πρώην
δημοτικού σχολείου.

• 23/08  Συναυλία με τον Σωκράτη
Μάλαμα - στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευ-
σίνας

• 23/08 Θεατρική παράσταση
"Μικρός Πρίγκιπας" - Θεατράκι  Άλσους

Θεόγνιδος, Μέγαρα
• 31/08 Μουσική συναυλία "Μεγα-

ρόσημο" - στην Οινόη Αττικής, στον
αύλειο χώρο του ΚΑΠΗ.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω περιοριστικών
μέτρων κατά του COVID-19, οι δωρεάν
προσκλήσεις για συγκεκριμένες
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον
Δήμο Ελευσίνας(συναυλία Μάλαμα, παρ-
αστάσεις «Φιλική εταιρεία», «Βάκχες»,
«Φοίνισσες») θα παραχωρούνται κατά
προτεραιότητα σε δημότες της Δυτικής
Αττικής από την Δευτέρα 16 Αυγούστου
2021. 

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες
λόγω μέτρων κατά του COVID-19, οι
πολίτες θα μπορούν να παραλάβουν από
τις 16 Αυγούστου 2021, την ΔΩΡΕΑΝ
πρόσκλησή τους κατόπιν συνεννόησης
και ραντεβού, από την Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής, Ηρώων Πολ-
υτεχνείου 78, Ελευσίνα, στα τηλέφωνα:
2132047117-2132047003.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στη Δυτική ΑττικήΠολιτιστικό Καλοκαίρι στη Δυτική Αττική
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής-Αναλυτικό πρόγραμμα

Λ. Κοσμόπουλος: «Ανάσες πολιτισμού με απαραίτητη τήρηση μέτρων»
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.
36η/2021  συν εδρίασης
της Οικον ομικής Επιτροπής του
Δήμου Ασπροπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ.263 Θ Ε Μ Α :
Λήψη απόφ ασης για την  έγκριση
του υπ’ αριθ. πρτ. 14170/23-07-
2021 απόφ ασης της επιτροπής
Εκποίησης Εγκαταλελειμμέν ων
Οχημάτων   που αφ ορά την  δια-
κήρυξη πλειοδοτικής, φ αν ερής
και προφ ορικής δημοπρασίας
για την  Εκποίηση Εγκαταλελειμ-
μέν ων  Οχημάτων  και μεταφ ορά
τους σε εγκεκριμέν ο σύστημα
συλλογής οχημάτων  τέλους
κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και τον
ορισμό της ελάχιστης τιμής
εκκίν ησης της δημοπρασίας.

Στον   Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα σήμερα
την  28η Ιουλίου 2021 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.
συν ήλθε, η δια περιφ οράς συν ε-
δρίαση, σύμφ ων α με την  υπ’αρ-
ιθ. 426/77233/13-11-2020
εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτε-
ρικών , η Οικον ομική Επιτροπή
του Δήμου Ασπροπύργου, ύστε-
ρα  από την  υπ’ αριθ. 14171/23-
07-2021 έγγραφ η πρόσκληση
του Προέδρου & Αν τιδημάρχου
κ. Αν τών ιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία ν όμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρον ικά με e-mail
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής
σύμφ ων α με τις διατάξεις του
Ν.3463/2006, των  άρθρων  72,
75 και 225 του Ν. 3852/2010
όπως αν τικαταστάθηκαν  με τα
άρθρα 77 & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3 του
Ν.4623/2019.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία δεδομέν ου ότι
δήλωσαν  την  συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρον ικού ταχυδρο-
μείου στη δια περιφ οράς 36η
συν εδρίαση σε σύν ολο εν ν έα
(9) μελών  παρευρέθηκαν  τα
επτά (7) και απόν τα δύο (2)  και
ον ομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
7.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της 36ης δια περιφοράς
συνεδρίασης και ζήτησε από τα
μέλη τη σύμφωνη γνώμη τους για
τη συζήτηση του 4ου θέματος  της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Λήψη απόφασης για την έγκριση
του υπ’ αριθ. πρτ. 14170/23-07-
2021 απόφασης της επιτροπής
Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων
Οχημάτων  που αφορά την δια-
κήρυξη πλειοδοτικής, φανερής
και προφορικής δημοπρασίας για
την Εκποίηση Εγκαταλελειμμέ-
νων Οχημάτων και μεταφορά

τους σε εγκεκριμένο σύστημα
συλλογής οχημάτων τέλους
κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και τον
ορισμό της ελάχιστης τιμής
εκκίνησης της δημοπρασίας.και
γνωστοποίησε στα μέλη τα
κάτωθι:

Με την υπ’ αριθ. 55/2021
(6ΩΚΙΩΨΝ-ΦΞΧ )απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθη-
κε η εκποίηση των χαρακτηρισμέ-
νων εγκαταλειμμένων οχημάτων
από την αρμόδια υπηρεσία, με
ανοιχτή προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Π.Δ. 270/1981, δεδομέ-
νου ότι τα οχήματα αποτελούν
απόβλητα που έχουν περιέλθει
στην κυριότητα του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, μετά την πάροδο των
χρονικών ορίων και της διαδι-
κασίας του ΠΔ 116/2004.

Με την υπ’ αριθ. 65/13.04.2021
(ΨΔΛΒΩΨΝ-3ΒΥ) απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε
επιτροπή εκποίησης Εγκαταλε-
λειμμένων Οχημάτων  σύμφωνα
με το άρθρο του Π.Δ. 270/1981
και εγκρίθηκε η δημοσίευση της
περίληψης διακήρυξης δέκα του-
λάχιστον ημέρες πριν την διενέρ-
γεια της δημοπρασίας σε μια ημε-
ρήσια και μια τοπική εφημερίδα
του νομού»

Η  Επιτροπή εκποίησης Εγκατα-
λελειμμένων Οχημάτων συνε-
δρίασε  την  19η Ιουλίου2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00
π.μ, προκειμένου  να εφαρμο-
στούν ορθά οι σχετικές προβλέ-
ψεις του Προεδρικού Διατάγμα-
τος 116/2004, απαιτείται η διενέρ-
γεια πλειοδοτικής δημοπρασίας
για την σύναψη σύμβασης για τη
μεταφορά και παράδοση των
εγκαταλειμμένων οχημάτων που
βρίσκονται εντός της χωρικής του
αρμοδιότητας, σε εγκεκριμένο
σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.,
σύμφωνα µε τους όρους διακήρ-
υξης που θα καταρτίσει η Οικονο-
μική Επιτροπή του ∆ήµου μας και
συνέταξε το υπ’ αριθ. πρτ:
14170/23-07-2021 απόσπασμα
συνεδρίασης που έχει ως κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ηςΤακτι-
κής Συν εδρίασης 2021 της Επι-
τροπής Εκποίησης Εγκαταλε-
λειμμέν ων  Οχημάτων  Δήμου
Ασπροπύργου

Αρ. Απόφ ασης: 01/2021

ΘΕΜΑ 1ο :Διακήρυξη πλειοδοτι-
κής, φανερής και προφορικής
δημοπρασίας για την Εκποίηση
Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων
και μεταφορά τους σε εγκεκριμέ-
νο σύστημα συλλογής οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και
ορισμός της ελάχιστης τιμής
εκκίνησης της δημοπρασίας.

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την
19η Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00
π.μ, η Επιτροπή Εκποίησης
Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων
Δήμου Ασπροπύργου συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα
από την με αρίθμ. Πρωτ.:
13514/15-07-2021 πρόσκληση,
που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη
της, στις 15-07-2021, σύμφωνα
μετην υπ’ αριθμ. 65/13.04.2021
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου (ΑΔΑ: ΨΔΛΒΩΨΝ-3ΒΥ) και
τις διατάξεις των άρθρων 72, 74
και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α /́07-06-2010) - « Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο τριών (3) μελών βρέθη-
καν παρόντα και τα τρία (3)

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:ΨΩΜΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ),
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΟΥΔΕΙΣ

1ο ΘΕΜΑ :Διακήρυξη πλειοδοτι-
κής, φανερής και προφορικής
δημοπρασίας για την Εκποίηση
Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων
και μεταφορά τους σε εγκεκριμέ-
νο σύστημα συλλογής οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και
ορισμός της ελάχιστης τιμής
εκκίνησης της δημοπρασίας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το
θέµα υπ’ αρίθµ.1 της ημερήσιας
διάταξης, είπε τα εξής:
Ένα σημαντικό πρόβλημα που

αντιμετωπίζουν όλες οι σύγχρο-
νες πόλεις είναι αυτό της διαχείρ-
ισης των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων. Έτσι και στον αστικό
ιστό της πόλης του Ασπροπύρ-
γου παρατηρείται πληθώρα εγκα-
ταλελειμμένων οχημάτων. Τα
εγκαταλελειμμένα οχήματα απο-
τελούν εστία μόλυνσης λόγω της
μακράς ακινησίας, της συσσώρευ-
σης απορριμμάτων και σημαντική
πηγή δημιουργίας αποβλήτων με
σοβαρές ρυπαντικές επιπτώσεις
(σκουριές, λάδια, υγρά φρένων).
Ταυτόχρονα καταλαμβάνουν
πολύτιμες θέσεις στάθμευσης ενώ
συχνά αποτελούν αιτία για την
πρόκληση ατυχημάτων για διε-
ρχόμενους πεζούς και οδηγούς.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
που ένα εγκαταλελειμμένο όχημα
εμποδίζει τη διέλευση ανθρώπων
με αναπηρία ή ακόμη και την
προσπέλαση πυροσβεστικών
οχημάτων αλλά και απορριμμα-
τοφόρων.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004
κάθε όχημα που εγκαταλείπεται
σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοι-
νοτικούς δρόμους για μεγάλα
χρονικά διαστήματα (άρθρο 2,
παρ.2), χαρακτηρίζεται ως εγκα-
ταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμ-
μένο όχημα που δεν έχει αναζ-
ητηθεί από τον ιδιοκτήτη του
εντός των χρονικών ορίων του
Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ.1),
είναι όχημα στο τέλος κύκλου
ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερ-
εό απόβλητο (κατά την έννοια
του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ
69728/824/1996 σε συνδυασμό
με την παρ.4, αρ.2 Ν.2939/2001). 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθ-
εσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα,
που χαρακτηρίζεται ως στερεό
απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθ-
εί από τον ιδιοκτήτη του περι-
έρχεται στην κυριότητα του
οικείου Δήμου και περισυλλέγε-
ται προκειμένου να ανακυκλωθεί
και για το λόγο αυτό εκδίδεται
πιστοποιητικό καταστροφής από
την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την ορι-
στική διαγραφή του και αποτα-
ξινόμηση.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
116/04 άρθρο 9 παρ. 1,2 και 3 ο
∆ήµος µας υποχρεούται να παρ-
αδίδει τα εγκαταλελειμμένα
οχήµατα που έχουν περιέλθει
στην κατοχή του και βρίσκονται
εντός της χωρικής του αρµοδιότ-
ητας, σε εγκεκριµένο σύστηµα
συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.
Τέλος σύμφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4257/14 άρθρο 64, δίνετε η
δυνατότητα στους ΟΤΑ να συνά-
ψουν σύµβαση, µε εταιρείες που
τηρούν τις νόµιµες προϋποθέ-
σεις, κατόπιν πλειοδοτικού δια-
γωνισµού µε βάση τα οριζόµενα
στο Π.∆. 270/81.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα
και προκειμένου λοιπόν να εφαρ-
μοστούν ορθά οι σχετικές προβ-
λέψεις του Προεδρικού Διατάγμα-
τος 116/2004  απαιτείται η διε-
νέργεια πλειοδοτικής δημοπρ-
ασίας για την σύναψη σύμβασης
για τη μεταφορά και παράδοση
των εγκαταλελειμμένων οχημά-
των που βρίσκονται εντός της
χωρικής του αρμοδιότητας, σε
εγκεκριμένο σύστημα συλλογής
Ο.Τ.Κ.Ζ., σύμφωνα µε τους όρους

διακήρυξης που θα καταρτίσει η
Οικονομική Επιτροπή του ∆ήµου
μας. Η δημοπρασία θα πραγματο-
ποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2021
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων
(ισόγειο) του Πνευματικού Κέντρ-
ου Ασπροπύργου επί της Αλέκου
Παναγούλη 13.
Από τα παραπάνω αναφερόμενα
η επιτροπή θα καθορίσει - εκτιμή-
σει την τρέχουσα αξία της τιμής
μονάδας των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων, προκειμένου αυτή να
συμπεριληφθεί ως ελάχιστο όριο
προσφοράς στους όρους διεξαγω-
γής της δημοπρασίας.

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν
σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής, αφού
άκουσε την εισήγηση του Προέδρ-
ου και μετά από διαλογική συζήτ-
ηση, αφού έλαβε υπόψη τα ανω-
τέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ει την  διεν έργεια πλειοδο-
τικής, προφ ορικής και φ αν ερής
δημοπρασίας για την  αν άδειξη
αν αδόχου περισυλλογής και
εκποίησης του συν όλου των
εγκαταλελειμμέν ων  οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με
τελικό σκοπό την  παράδοση
τους σε εγκεκριμέν ο σύστημα
συλλογής. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
27 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρ-
ασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην
αίθουσα συν εδριάσεων  (ισό-
γειο) του Πν ευματικού Κέν τρου
Ασπροπύργου επί της Αλέκου
Παν αγούλη 13 σύμφ ων α µε τους
όρους διακήρυξης που θα κατα-
ρτίσει η Οικον ομική Επιτροπή
του ∆ήµου μας.
Ορίζει την  τρέχουσα αξία της
τιμής μον άδας των  εγκαταλελειμ-
μέν ων  οχημάτων , προκειμέν ου
αυτή ν α συμπεριληφ θεί ως
ελάχιστο όριο προσφ οράς
στους όρους διεξαγωγής της
δημοπρασίας για τις παρακάτω
κατηγορίες ως εξής: 

Α/Α      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      ΠΟΣΟ
1            Ε.Ι.Χ.            100,00€
2            Φ.Ι.Χ.            150,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 01/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπο-
γράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη να αποφασίσουν σχετικά με
το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά
από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη:
1. Την τοποθέτηση του Προέδρ-
ου, κ. Αντώνιου Καραμπούλα.
2. Τις υπ’ αριθ. 55/2021 &
65/2021 Αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου 
3. Την υπ’ αριθ.πρτ:14170/23-07-
2021Απόφαση της επιτροπής
εκποίησης εγκαταλειμμένων
Οχημάτων 
4. Την επιστολική ψήφο των
συμμετεχόντων.
5. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4412/2016,
4623/2019, όπως ισχύουν
πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της έγκρισης της
υπ’ αριθ. πρτ  14170/23-07-2021
απόφ ασης της επιτροπής
Εκποίησης Εγκαταλελειμμέν ων
Οχημάτων   που αφ ορά την  δια-
κήρυξη πλειοδοτικής, φ αν ερής
και προφ ορικής δημοπρασίας
για την  Εκποίηση Εγκαταλελειμ-
μέν ων  Οχημάτων  και μεταφ ορά

τους σε εγκεκριμέν ο σύστημα
συλλογής οχημάτων  τέλους
κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και τον
ορισμό της ελάχιστης τιμής
εκκίν ησης της δημοπρασίας
τάχθηκαν  επτά  (7) μέλη της Επι-
τροπής και ον ομαστικά οι κ.κ.:

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
7.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Και ΚΑΤΑ ΟΥΔΕΙΣ 
Αποφ ασίζουν  

ΟΜΟΦΩΝΑ:
Εγκρίν ουν  Α)Την   υπ’ αριθ. πρτ
14170/23-07-2021  απόφ ασης
της επιτροπής Εκποίησης Εγκα-
ταλελειμμέν ων  Οχημάτων  
Β) Η Εκποίησης Εγκαταλελειμμέ-
ν ων  Οχημάτων  ν α γίν ει με την
διεν έργεια πλειοδοτικής, προφ ο-
ρικής και φ αν ερής δημοπρ-
ασίας για την  αν άδειξη
αν αδόχου περισυλλογής και
εκποίησης του συν όλου των
εγκαταλελειμμέν ων  οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με
τελικό σκοπό την  παράδοση
τους σε εγκεκριμέν ο σύστημα
συλλογής. 
Γ) Ορίζει την  τρέχουσα αξία της
τιμής μον άδας των  εγκαταλελειμ-
μέν ων  οχημάτων , προκειμέν ου
αυτή ν α συμπεριληφ θεί ως
ελάχιστο όριο προσφ οράς
στους όρους διεξαγωγής της
δημοπρασίας για τις παρακάτω
κατηγορίες ως εξής: 

Α/Α      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      ΠΟΣΟ
1            Ε.Ι.Χ.            100,00€
2            Φ.Ι.Χ.            150,00€

και καθορίζουν  τους όρους της
δημοπρασίας ως εξής: 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ,
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Η
Ε Γ Κ Α ΤΑ Λ Ε Λ Ε Ι ΜΜΕ Ν Ω Ν
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ.
(ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ
ΖΩΗΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Έχον τας υπόψη τα κάτωθι,
όπως ισχύουν :

1. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ
81Α/05.03.2004) για την Εναλ-
λακτική Διαχείριση των Οχημά-
των στο Τέλος Κύκλου Ζωής.
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114Α/8-
6-2006) “Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (αρ. 86 &
88)”.
3. Το Ν. 3852/2010- ΦΕΚ 87 Α’/7
Ιουνίου 2010: “Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης”.
4. Το Π.Δ. 270/1981: “Περί της
διαδικασίας και των όρων διενέρ-
γειας δημοπρασιών δια εκποίηση
ή εκμίσθωση πραγμάτων των
Δήμων και Κοινοτήτων”.
5. Το άρθρο 64 του Ν 4257/2017
(ΦΕΚ 93/Α’ /14-04-2014), σχετικό
με πλειοδοτικό διαγωνισμό για
περισυλλογή εγκαταλειμμένων
οχημάτων.
6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’
/13-7-2010) : “Ενίσχυση της διαφ-
άνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο : Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις“.
7. Το Ν. 2939/2001: “Συσκευασίες
και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόν-
των-ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκε-
υασιών και άλλων προϊόντων
(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις”. 
8. To N. 4496/2017: “Τροπο-
ποίηση του Ν. 2939/2001 για την

εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόν-
των προσαρμογή στην Οδηγία
2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων
του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης και άλλες διατά-
ξεις”.
9. Την οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-09-
2000) για τα Οχήματα στο τέλος
του Κύκλου Ζωής, με τις ισχύου-
σες τροποποιήσεις. 
10. Την Απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ (αρ. οίκ. 105136, ΦΕΚ
907 Β /́2004) για τη σύσταση της
Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείρι-
ση Οχημάτων Ελλάδος).
11. Την Κ.Υ.Α. 29949/1841/2009
περί «έγκρισης τύπου μηχα-
νοκίνητων οχημάτων».
12. Την υπ.αριθμ…65/13.4.2021
(ΑΔΑ: ΨΔΛΒΩΨΝ-3ΒΥ)…Α.Δ.Σ.
του Δήμου Ασπροπύργου.
13. Το από…1ο/19.07.2021……
Πρακτικό της Επιτροπής καθορι-
σμού τιμήματος εκποιούμενων
κινητών πραγμάτων με αξία του
Δήμου Ασπροπύργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΦΑΝΕΡΗ.ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ,ΠΛΕΙΟΔ
ΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ για τη
σύναψη σύμβασης δύο (2) ετών
μεταξύ Δήμου Ασπροπύργου κα
εταιρείας επεξεργασίας και
ανακύκλωσης οχημάτων,
επίσημο μέλος του Δικτύου
Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Οχημάτων Ελλάδας), με αντι-
κείμενο την 
“ Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Η
Ε Γ Κ Α Τ Α Λ Ε Ι Μ Μ Ε Ν Ω Ν
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ.
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ
ΖΩΗΣ)” εντός ορίων του Δήμου
Ασπροπύργου, βάσει του Π.Δ.
116/2004 και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό τιμών
εκποίησης του παρακάτω πίνακα
(1), όπως προκύπτει από το
Πρακτικό της Επιτροπής καθορι-
σμού τιμήματος εκποιούμενων
κινητών πραγμάτων με αξία του
Δ.Α., με ημερομηνία  …./……/
2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1):  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡ/ΣΜΟΣ με ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

α/α – ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Ο.Τ.Κ.Ζ. Ε.Ι.Χ.
2. Ο.Τ.Κ.Ζ. Φ.Ι.Χ

Μ.Μ.       Ποσότητα* τεμ.
τεμ.         Έως 100
τεμ.         Έως 20

Τιμή μον άδας (€)
100,00
150,00

Μερικό σύν ολο (€)
10.000,00

3.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
13.000,00

(* Η ως άν ω αν αγραφ είσα
ποσότητα είν αι εν δεικτική και
όχι περιοριστική η μέγιστη ετή-
σια, αλλά ο ακριβής ετήσιος
αριθμός οχημάτων  θα προκύψει
από εκείν α, που θα χαρακτηρι-
στούν  ως εγκαταλειμμέν α και
στη συν έχεια, μετά την  παρέλευ-
ση 45 ημερών , θα περιέλθουν
στην  κατοχή του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, για ν α παραδοθούν  ως
Ο.Τ.Κ.Ζ. στην  αν άδοχο εταιρεία).  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Α Ν ΤΙ Κ Ε Ι ΜΕ Ν Ο - Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα διακήρυξη, αφορά
την επιλογή της εταιρείας, η
οποία θα περισυλλέγει με δικά
της μέσα (γερανούς-φορτηγά Ι.Χ.
ή/και Δ.Χ.) τα οχήματα που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εγκαταλειμμέ-
να στο Δήμο Ασπροπύργου και
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θα τα μεταφέρει στις εγκαταστά-
σεις της για επεξεργασία και
ανακύκλωση. Η δημοπρασία
αφορά εκείνα τα οχήματα (επιβα-
τικά Ι.Χ. και φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5
τόνους), που είναι χαρακτηρισμέ-
να ως εγκαταλειμμένα, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 2 του
Π.Δ. 116/2004, καθώς και τα
«Οχήματα στο Τέλος Κύκλου
Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.)», βάσει της
παρ. 3 του άρθρου 2 του
Π.Δ.116/2004. Τα οχήματα τα
οποία δεν έχουν αναζητηθεί από
τον ιδιοκτήτη τους εντός των χρο-
νικών ορίων της παρ. 1, άρθρο 9
του Π.Δ. 116/2004, περιέρχονται
στην κατοχή του ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και παραδίνον-
ται σε εταιρεία συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.,
προκειμένου να ανακυκλωθούν
και στη συνέχεια να εκδοθούν τα
πιστοποιητικά καταστροφής τους
από την Ε.Δ.Ο.Ε., με σκοπό την
οριστική διαγραφή και αποτα-
ξινόμηση αυτών.
Εγκαταλειμμένο όχημα, που δεν
έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκ-
τήτη του εντός των χρονικών
ορίων του άρθρου 9 του Π.Δ.
116/2004, χαρακτηρίζεται ως
«Όχημα στο Τέλος Κύκλου Ζωής-
Ο.Τ.Κ.Ζ.» και αποτελεί απόβλητο,
κατά την έννοια της ΚΥΑ
69728/824/1996 και του
Ν.2939/2001, συμπεριλαμβανο-
μένων των κατασκευαστικών του
στοιχείων/εξαρτημάτων. Το Π.Δ.
116/2004 ορίζει επίσης, ότι η
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου,
στον οποίο έχει περιέλθει η
κατοχή των εγκαταλειμμένων
οχημάτων, που έχουν εντοπιστεί
στα διοικητικά του όρια, μετά από
την τήρηση της σχετικής διαδι-
κασίας, υποχρεούται να παρ-
αδώσει τα οχήματα σε εγκεκριμέ-
νο Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης ή σημείο συλλογής
Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. 

ΟΡΓΑΝΟ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί
από την αρμόδια Οικονομική
Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 2

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί
από την αρμόδια υπηρεσία-Οικο-
νομική Επιτροπή 
Τόπος διενέργειας της Δημοπρ-
ασίας ορίζεται το Δημοτικό Κατά-
στημα Ασπροπύργου.
Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται
η …/…./2021, ημέρα ………….,
ώρα έναρξης της δημοπρασίας
………..π.μ. και ώρα λήξης
………..
Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η
δημοπρασία δεν διεξαχθεί την
προαναφερθείσα ημερομηνία,
τότε θα επαναληφθεί στις
…./…../2021, ημέρα…………, και
ώρα ……….π.μ. μέχρι ……….,
στον ίδιο τόπο.
Περίληψη της Διακήρυξης αυτής
θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχι-
στον ημέρες πριν από τη διενέρ-
γεια της Δημοπρασίας, σε δύο
εφημερίδες  μεγάλης κυκλοφο-
ρίας και γενικών ειδήσεων,
παράλληλα θα τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημαρχείου και θα αναρτηθεί στο
Διαδίκτυο και στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Δήμου Ασπροπύργου.

Η Δημοπρασία είναι φανερή
και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειο-
δοτούν προφορικά ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού για τα
εκποιούμενα είδη. Το ποσόν
εκκίνησης της δημοπρασίας ανα-
φέρεται στην τιμή μονάδας κάθε
είδους χωριστά, η δε διαδικασία
θα υλοποιηθεί διαδοχικά για την
κάθε μία από τις  δύο κατηγορίες
των οχημάτων, σύμφωνα με την
αξία των εκποιούμενων ειδών,
που αναγράφονται στο Πρακτικό
της Επιτροπής Καθορισμού Τιμή-
ματος του Δήμου Ασπροπύργου
(πίνακας 1). 

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου (Δημοτική Αστυνομία),

σύμφωνα με τις 1610/2013 και
510/2014 ΑΔΣ, εντοπίζει και
καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα
ως «εγκαταλειμμένα οχήματα»,
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 2
του Π.Δ. 116/2004, καθώς και
«Οχήματα στο Τέλος Κύκλου
Ζωής τους-Ο.Τ.Κ.Ζ.», βάσει της
παρ.3 του άρθρου 2 του Π.Δ.
116/2004, που βρίσκονται μέσα
στα όρια του Δήμου.
2. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρ-
εσία του Δήμου προβαίνει σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, όπως
προβλέπονται από το άρθρο 9
του Π.Δ. 116/2004 και τις παρα-
γράφους 1, 2, 3, έτσι ώστε τα χαρ-
ακτηριζόμενα ως Ο.Τ.Κ.Ζ. να περ-
ιέλθουν στην κατοχή του Δήμου,
μετά την παρέλευση των απαι-
τούμενων προθεσμιών. 
3. Η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου υποδεικνύει τα εγκατα-
λειμμένα εντός των ορίων του
Δήμου οχήματα προς απομάκρυ-
νση, επιβλέπει τις διαδικασίες
παράδοσης των οχημάτων και
εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα
παραστατικά (πρακτικό παράδο-
σης – παραλαβής οχημάτων).
4. Τα ανωτέρω παραστατικά περι-
έχουν τα παρακάτω στοιχεία: α)
χρόνο και τόπο παράδοσης (οδό
και αριθμό), β) στοιχεία οχήματος:
είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχή-
ματος (εργοστάσιο κατασκευής),
μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό
πινακίδων, γ) περιγραφή κατά-
στασης του οχήματος, δ) στοιχεία
του γερανού και του οδηγού της
αναδόχου εταιρείας.
5. Τα παραστατικά, αφού
συμπληρωθούν από τους αρμό-
διους υπαλλήλους, υπογράφον-
ται και σφραγίζονται από τον
εκπρόσωπο του Δήμου και τον
οδηγό του οχήματος (γερανού κ.
λπ.) της εταιρείας, ο οποίος τη
δεσμεύει με την υπογραφή του.
6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να
αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκατα-
στάσεις της οχήματα (επιβατικά,
φορτηγά) ή τμήματα οχημάτων,
που υποδεικνύει ως εγκαταλειμ-
μένα ο Δήμος Ασπροπύργου,
ανεξαρτήτως αριθμού ή θέσης ή
αδυναμίας για οποιοδήποτε
τεχνικό λόγο (π.χ. στενός δρόμος
κ. λπ.). Σε διαφορετική περίπτω-
ση μπορεί να γίνει μονομερής
καταγγελία της σύμβασης από το
Δήμο, χωρίς καμία υποχρέωσή
του για αποζημίωση της
αναδόχου εταιρείας και με δια-
τήρηση όλων των δικαιωμάτων
του να ασκήσει τις αξιώσεις του
από αντισυμβατική συμπεριφορά
της αναδόχου.
7. Η συλλογή, μεταφορά και
φύλαξη των εγκαταλειμμένων
οχημάτων στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας διενεργείται με δικές της
δαπάνες και με δικά της μέσα
(γερανούς- φορτηγά Ι.Χ. ή/και
Δ.Χ.) και χωρίς μεταφόρτωση από
χώρο προσωρινής εναπόθεσης
οχημάτων του Δήμου. 
8. Ουδεμία ευθύνη  αναλαμβάνει
ο  Δήμος  έναντι του ιδιοκτήτη
του οχήματος  για
οποιαδήποτε ζημία προκληθεί
στο όχημα κατά την αποκομιδή -
μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικ-
τικά αναφέρονται τα παρακάτω:
ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρα-
κείμενα οχήματα, τραυματισμός
προσώπου ή θάνατος κ.λπ.).
9. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρε-
ούται να διαχειριστεί το όχημα
από τη στιγμή της
συλλογής και παραλαβής του
από το Δήμο και μετά την παρέ-
λευση των απαιτούμενων χρο-
νικών προθεσμιών να εκδώσει το
προβλεπόμενο Πιστοποιητικό
Καταστροφής του οχήματος για
λογαριασμό του Δήμου, από την
Εναλλακτική Διαχείριση Οχημά-
των Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.), με ταυ-
τόχρονη ενημέρωση των
αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών.
10. Η περισυλλογή των εγκατα-
λειμμένων οχημάτων θα γίνεται
το αργότερο σε δύο (2) ημέρες
από την ημερομηνία ειδοποίησης
(έγγραφης ή τηλεφωνικής) από το
Δήμο, με τη χρήση δύο (2) του-
λάχιστον Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ. μεταφο-
ράς οχημάτων. Η περισυλλογή
μπορεί να ματαιωθεί ή να αναβ-

ληθεί και από τα δύο μέρη για
λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι
οι απεργίες,           , θεομηνίες, οι
φυσικές καταστροφές και άλλα..
Επίσης, μπορεί να ματαιωθεί ή να
αναβληθεί, πάντα μετά από
έγκαιρη ενημέρωση, τουλάχιστον
μία (1) ημέρα πριν από την προ-
γραμματισμένη συνάντηση.
11. Εάν κατά τη διάρκεια της
φύλαξης του οχήματος στο χώρο
της αναδόχου εταιρείας, αυτό
αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη
του, μέσα σε διάστημα 10 (δέκα)
ημερών από την ημέρα περι-
συλλογής του, τότε παραδίνεται
σε αυτόν (ο Δήμος δεν φέρει
καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή
φθορές, που έχουν προκληθεί
στο όχημα κατά τη μεταφορά -
αποθήκευση αυτού από την ανά-
δοχο εταιρεία), αφού προηγουμέ-
νως ο ιδιοκτήτης καταβάλλει στην
ανάδοχο εταιρεία τη ζητούμενη
από αυτήν δαπάνη απομάκρυ-
νσης και αποθήκευσης (η οποία
δεν θα πρέπει να είναι υψηλότε-
ρη από το τελικό τίμημα της προ-
σφοράς εκποίησης κατά τη δημο-
πρασία).
12. Ο ανάδοχος θα διασφαλίζεει
σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα
υλικά, τα οποία εξάγονται από τα
Ο.Τ.Κ.Ζ., σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις του Παραρτήματος I του
Π.Δ. 116/2004 είτε θα επαναχρη-
σιμοποιούνται είτε θα ανακ-
υκλώνονται/ανακτώνται από
εξουσιοδοτημένα Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις
περιπτώσεις στις οποίες υφίσταν-
ται τέτοια συστήματα, σύμφωνα
με τις σχετικές νομοθετικές
ρυθμίσεις.
13. Θα υπάρχει δυνατότητα
επιτόπιου ελέγχου (ελεύθερη
πρόσβαση) από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου, στις εγκα-
ταστάσεις των ενδιαφερομένων,
ώστε να εξακριβώνονται ενδεικτι-
κά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι
:
Η συνολική παραλαβή (τεμάχια)
Ο.Τ.Κ.Ζ. της μονάδας από την
ίδρυσή της ή σε ένα εύλογο χρο-
νικό διάστημα. Η δήλωση της
μονάδας ως προς τις παραλαβές
Ο.Τ.Κ.Ζ. θα μπορεί να αντιπαρα-
βάλλεται με τα σχετικά στοιχεία
της Ε.Δ.Ο.Ε.
Τα μητρώα διακίνησης αποβλή-
των της μονάδας ως προς την
παραγωγή αποβλήτων, που
προέρχονται από την απο-
ρρύπανση  Ο.Τ.Κ.Ζ.
Η γενική εικόνα της εγκατάστα-
σης   ως προς   την   τήρηση
βασικών   κανόνων περιβαλλον-
τικής διαχείρισης.
Εφόσον η μονάδα απορρύπαν-
σης δεν διαθέτει μονάδα τεμαχι-
σμού (Shredder), θα πρέπει να
τηρεί την υποχρέωση παράδοσης
των προς ανακύκλωση απορρυ-
πασμένων Ο.Τ.Κ.Ζ. σε μονάδα
Shredder, που διασφαλίζει την
περαιτέρω διαχείριση, ώστε να
επιτυγχάνεται η παραγωγή δευτε-
ρογενούς πρώτης ύλης υψηλής
καθαρότητας και υψηλού ποσο-
στού ανακύκλωσης/αξιοποίησης.
Για  μονάδες   τεμαχισμού
(Shredders ),  οι  συμβάσεις   με
αδειοδοτημένες  μονάδες επεξερ-
γασίας του υπολείμματος τεμαχι-
σμού, ώστε να εξασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή προσπάθεια  για
την  επίτευξη  της  υποχρέωσης,
όπως  προκύπτει από  την
κείμενη νομοθεσία (Π.Δ.
166/2004) για ποσοστό αξιο-
ποίησης /ανακύκλωσης 95% κατά
μέσο βάρος ανά όχημα.
Τέλος, ο Δήμος θα έχει το δικαίω-
μα επιλογής για την πρόσληψη
ανεξάρτητων εταιρειών πιστο-
ποίησης - ελέγχου. Με τον τρόπο
αυτό εξασφαλίζεται στο μέγιστο
δυνατό βαθμό η διαφάνεια και
αμεροληψία στην επιλογή του
ενδιαφερόμενου για τη διαχείριση
των αποβλήτων. Το κόστος για
τον έλεγχο μπορεί να καλύπτεται
από τις εταιρείες, που ενδιαφέρ-
ονται να αναλάβουν τη διαχείρι-
ση των αποβλήτων..

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημο-
πρασία έχει οποιοδήποτε νομικό
ή φυσικό πρόσωπο είναι εγγεγρ-
αμμένο στα Επιμελητήρια. Στην
παρούσα περίπτωση,, δικαίωμα
συμμετοχής έχουν οι εταιρείες -
κέντρα επεξεργασίας οχημάτων
Ο.Τ.Κ.Ζ., που είναι επίσημα μέλη
του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και
μπορούν να εγγυηθούν την
πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση
των γενικών και ειδικών όρων,
που περιγράφονται στην παρ-
ούσα διακήρυξη. Η συμμετοχή
στη δημοπρασία προϋποθέτει
πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων της δια-
κήρυξης, καθώς και γνώση του
αντικειμένου αυτής.
Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι
φυσικά πρόσωπα, παρίστανται
αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
τους, η δε κατάθεση των προσφο-
ρών θα γίνει για την εταιρεία,
όπως ορίζεται κατωτέρω:
Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρ-
υθμες Εταιρείες (Ο. Ε. και Ε.Ε.)
και τις ΙΚΕ από το νόμιμο εκπρό-
σωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται
στο καταστατικό της και τις τυχόν
τροποποιήσεις του, έως την
ημέρα του διαγωνισμού.
Για τις Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειρ-
ιστή της εταιρείας, όπως ορίζεται
στο καταστατικό της και τις τυχόν
τροποποιήσεις του, έως την
ημέρα του διαγωνισμού.
Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
από το νόμιμο εκπρόσωπο , που
εξουσιοδοτεί το Διοικητικό
Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ.), όπως
αυτό έχει οριστεί από το καταστα-
τικό της εταιρείας και τις τυχόν
τροποποιήσεις του, με τη
δημοσίευση του σε ΦΕΚ έως την
ημέρα του διαγωνισμού.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών
κατατίθενται από όλα τα κοινο-
πρακτούντα μέλη αυτοπρ-
οσώπως ή από κοινό εκπρόσω-
πο, διορισμένο με συμβολαιογρα-
φικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσω-
πήσει στην ίδια δημοπρασία περ-
ισσότερες από μία εταιρείες  ή
κοινοπραξίες. Αυτός  που  εκπρο-
σωπεί  διαγωνιζόμενη  εταιρεία  ή
είναι  μέλος διοικητικού συμβου-
λίου τέτοιας εταιρείας δεν μπορεί,
επίσης, να συμμετέχει (ξεχωριστά)
και για το δικό του λογαριασμό.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στη
δημοπρασία για το δικό του
λογαριασμό υπάλληλος εταιρ-
είας, η οποία λαμβάνει μέρος σε
αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που
μισθοδοτούνται ή αμείβονται με
οποιονδήποτε τρόπο από την
εταιρεία αυτή.
Όσοι θα λάβουν μέρος στη Δημο-
πρασία, θα παρίστανται αυτοπρ-
οσώπως. Όσοι θα συμμετάσχουν
για λογαριασμό άλλων οφείλουν,
πριν από την έναρξη της δημοπρ-
ασίας, να το δηλώσουν εγγράφως
στην αρμόδια Επιτροπή, καταθέ-
τοντας συγχρόνως και νομικό
πληρεξούσιο έγγραφο.
Τα αναφερόμενα στο παρόν
άρθρο αποδεικτικά έγγραφα
εκπροσώπησης απαιτείται να
κατατεθούν ως αντίγραφα. Εφό-
σον ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας συμμετέχει στη δημοπρ-
ασία με αντιπροσώπους, απαι-
τείται πρακτικό απόφασης του
Δ.Σ. της εταιρείας, από το οποίο
να προκύπτει η έγκριση για
συμμετοχή στο διαγωνισμό,
καθώς και το πρόσωπο, που θα
εκπροσωπήσει την εταιρεία με
νόμιμη εξουσιοδότηση.
Κατά τη δημοπρασία, κάθε διαγω-
νιζόμενος θα πρέπει να παρου-
σιάσει εγγυητή, ο οποίος  οφείλει
να καταθέσει ο ίδιος:
1. Εγγυητική επιστολή ίδιου
τύπου και ίδιας αξίας με του
συμμετέχοντος.
2. Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86, ότι έλαβε γνώση των
όρων της διακήρυξης και τους
αποδέχεται πλήρως και
3. Βεβαίωση από τη Διεύθυνση
Οικονομικής και Ταμειακής
Διαχείρισης Δήμου Ασπροπύρ-

γου, ότι δεν υφίσταται καμία
οφειλή του προς το Δήμο .

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΗ

Ο τελευταίος πλειοδότης κατά την
ημέρα της δημοπρασίας υποχρε-
ούται να παρουσιάσει αξιόχρεο
εγγυητή (που να μην είναι οφει-
λέτης του Δήμου Ασπροπύργου),
ο οποίος θα υπογράψει τα πρακ-
τικά της δημοπρασίας και έτσι
καθίσταται, αλληλέγγυος και εξ
ολοκλήρου, υπεύθυνος με αυτόν,
μέχρι την υπογραφή της σύμβα-
σης.
Ο εγγυητής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να υπογράψει τα
πρακτικά μετά τη δημοπρασία και
τη σύμβαση, μαζί με τον τελευταίο
πλειοδότη, χωρίς καμία αντίρρη-
ση, αφού, όπως συμφωνείται, η
συμμετοχή του αυτή στη δημοπρ-
ασία με την ως άνω ιδιότητά του
ως εγγυητής, δηλώνει πλήρη
γνώση και αποδοχή των όρων
και των κανονιστικών διατάξεων
της διακήρυξης και της σύμβασης,
που θα επακολουθήσει.
Αντικατάσταση εγγυητή δεν επι-
τρέπεται. Αν ο εγγυητής αρνηθεί
να υπογράψει την τελική σύμβα-
ση, τότε οι εγγυητικές επιστολές
θα καταπέσουν υπέρ του Δήμου,
ανεξάρτητα από την  ύπαρξη ή μη
υπαιτιότητας του πλειοδότη σχε-
τικά με αυτό. Η υπογραφή του
έχει την έννοια ότι ο εγγυητής
καθίσταται αλληλέγγυος και εις
ολόκληρο υπεύθυνος με τον ανά-
δοχο, για κάθε  παράβαση των
όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να  γίνει κάποιος δεκτός στη
δημοπρασία  απαιτείται να καταθ-
έσει, με ποινή αποκλεισμού, σε
κλειστό φάκελο, στην Επιτροπή
της Δημοπρασίας, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της Άδειας Λειτο-
υργίας της Επιχείρησης σε ισχύ
κατά  την  ημερομηνία διεξαγω-
γής της Δημοπρασίας, έως και την
προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης
της σύμβασης με το Δήμο Ασπρ-
οπύργου . Σε περίπτωση   ανάκ-
λησης  ή κατάργησης ή λήξης της
άδειας λειτουργίας της αναδόχου
εταιρείας από την Ε.Δ.Ο.Ε. απαι-
τείται η ενημέρωση του Δήμου
Ασπροπύργου με τα αντίστοιχα
έγγραφα.
2. Αντίγραφο πιστοποιητικού
μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε.
3. Αντίγραφο της άδειας συλλο-
γής και μεταφοράς στερεών μη
επικίνδυνων αποβλήτων ή ιδιω-
τικό συμφωνητικό μεταξύ της
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό
εταιρείας και νομίμως αδειοδοτ-
ημένης εταιρείας για τη μεταφορά
στερεών μη επικίνδυνων αποβλή-
των  (άρθρο 10 παρ. 2 του Π . Δ .
116/2004).
4. Πρακτικό Διοικητικού  Συμβου-
λίου  περί εκπροσώπησης  της
Α.Ε.  και ανακοίνωση  της εταιρ-
είας του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου  (ΓΕΜΗ), από  την
οποία θα προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας. 
5. Φορολογική ενημερότητα από
την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονι-
κά από το taxisnet, ότι είναι ενή-
μερος, κατά την ημερομηνία υπο-
βολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, ως προς τις φορο-
λογικές υποχρεώσεις του ή ότι
έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακα-
νονισμό για την καταβολή τους.
6. Πιστοποιητικό,  που   εκδίδεται
από   αρμόδια   κατά   περίπτωση
αρχή   της   χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμερος, κατά την ημερομ-
ηνία υποβολής των δικαιολογ-
ητικών κατακύρωσης, ως προς τις
υποχρεώσεις του, που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-
σης ή ότι έχει υπαχθεί σε δεσμευ-
τικό διακανονισμό για την κατα-
βολή τους.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκα-

τάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του, που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-
σης, καλύπτουν τόσο την κύρια,
όσο και την επικουρική ασφάλι-
ση.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες
εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ
θα προσκομίσουν πιστοποιητικά
όλων των οργανισμών κοινωνι-
κής ασφάλισης , τόσο για όλα τα
μέλη τους, όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσω-
πικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και
οι εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσ-
κομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφ-
άλισης για όλο το απασχολούμε-
νο σε αυτές προσωπικό.
7. Αντίγραφα ασφαλιστήριων
συμβολαίων σε ισχύ, για τουλάχι-
στον δύο (2) φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ.,
τα οποία θα χρησιμοποιεί η εταιρ-
εία για την περισυλλογή των
οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά
τη διάρκεια της σύμβασης, θα
προσκομιστούν υποχρεωτικώς τα
ανανεωθέντα ασφαλιστήρια
συμβόλαια).
8. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή
αποδεικτικά έγγραφα για την
εκτέλεση τουλάχιστον δύο (2)
εργασιών, συναφών με το αντι-
κείμενο της παρούσας διακήρυξης
κατά την τελευταία πενταετία..
9. Κατάθεση εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής στο διαγωνισμό
αναγνωρισμένης τράπεζας,
ποσού ίσου με το 10% επί του
ελαχίστου ορίου πρώτης προσφο-
ράς, ήτοι:………….. . . € -
...........................ευρώ, ισχύος
έως το τέλος της συμβατικής
υποχρέωσης, ως εγγύηση στη
δημοπρασία, συντεταγμένης κατά
τον τύπο που ισχύει για το Δημό-
σιο (βάσει του Π.Δ. 270/81, άρθρο
3 παρ. 2β). Να σημειωθεί ότι, μετά
το τέλος όλων των διαδικασιών
της δημοπρασίας οι εγγυητικές
Επιστολές θα επιστραφούν στους
συμμετέχοντες, εκτός της εγγυητι-
κής επιστολής του τελευταίου
πλειοδότη, η οποία θα του επι-
στραφεί μετά την ολοκλήρωση
της σύμβασης. Συγκεκριμένα, η
εγγυητική επιστολή της
αναδόχου εταιρείας θα παρα-
μείνει στην αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου για όλη τη διάρκεια
της συμβατικής σχέσης, θα απο-
δοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο
μετά τη λήξη της σύμβασης και
την εκπλήρωση όλων των υποχρ-
εώσεών του σύμφωνα με τους
όρους αυτής, ενώ όσον αφορά
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες,
οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα
επιστραφούν άτοκα μετά από την
έγκριση της απόφασης κατακύρω-
σης του αποτελέσματος της δημο-
πρασίας.

10. Υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπρόσωπου της εταιρείας
για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου
εγγυητή, με πλήρη τα στοιχεία
ταυτότητάς του, καθώς και το
Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι
αλληλέγγυος και σε ολόκληρο
υπεύθυνος με τον πλειοδότη για
την εκπλήρωση των όρων της
σύμβασης.
11. Αντίγραφο της συστατικής
πράξης της εταιρείας με όλες τις
τυχόν τροποποιήσεις, από το
οποίο να προκύπτει ότι η διάρ-
κεια της εταιρείας υπερβαίνει την
ημερομηνία διενέργειας της δημο-
πρασίας, καθώς και καταστατικό
από το οποίο να προκύπτει ο
νόμιμος εκπρόσωπός της. Προκει-
μένου δε περί Ανωνύμων Εταιρ-
ειών, επί πλέον καταστατικό και
πρακτικό ορισμού Διοικητικού
Συμβουλίου.
12. Απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφ-
ου, που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της
χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκ-
λητη δικαστική απόφαση για
κάποιο αδίκημα, το οποίο θα έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
από την ημερομηνία υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
α. Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε.,
Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές.
β. Στις περιπτώσεις Α.Ε. το Διε-
υθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. .
13. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικα-
στικής  ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό  πτώχευση, εκκαθάρ-
ιση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθ-
άρισης ή αναγκαστικής διαχείρι-
σης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,
το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερ-
ομηνία υποβολής των δικαιολογ-
ητικών κατακύρωσης.
14. Υπεύθυνη δήλωση του εκπρ-
οσώπου της εταιρείας ότι :
Α) Έλαβε γνώση: α) όλων των
όρων της παρούσας διακήρυξης
(γενικών και ειδικών) και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και β)
ότι σε περίπτωση καθυστέρησης
ανταπόκρισης της εταιρείας στην
ειδοποίηση της Υπηρεσίας μέσα
σε διάστημα έως 2 (δύο) ημέρες, ο
Δήμος θα καταγγέλλει τη σύμβα-
ση.
Β) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη
από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ
αυτής και του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ,
τα τελευταία 5 χρόνια.
15. Βεβαίωση της Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου ότι η συμμετέχουσα
εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες
βεβαιωμένες οφειλές προς το
Δήμο ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθ-
μιση και ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της ανελλιπώς.
16. Πιστοποιητικά ποιότητας : α)
ISO   9001 και β) ISO   14001 ή
εφάμιλλα αυτών.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα,
που θ κατατεθούν, οφείλουν να
είναι σε ισχύ κατά την ημερομ-
ηνία διενέργειας του διαγωνι-
σμού.
Τα δημόσια έγγραφα μπορεί να
είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτότυπων, ενώ τα ιδιωτι-
κά έγγραφα μπορεί να είναι
ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων εγγράφων, που
έxouv προηγουμένως μεταφρα-
στεί στην ελληνική γλώσσα (στην
περίτπωση των ξενόγλωσσων)
και θεωρηθεί από δικηγόρο ή
αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1
του Ν. 4250/2014 , άρθρο  2,
παρ. α,  β).   Στις υπεύθυνες
δηλώσεις δεν  χρειάζεται  βεβαίω-
ση  του γνησίου της υπογραφής
και αυτές φέρουν ημερομηνία
σύνταξης εντός του χρονικού δια-
στήματος από την ημερομηνία
δημοσιότητας της διακήρυξης,
έως την καταληκτική ημερομηνία
της δημοπρασίας..

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπ' όψη τον αριθμό των
προϋπολογισμένων Ο.Τ.Κ.Ζ.
εντός των ορίων του Δήμου
Ασπροπύργου, ορίζεται ελάχιστο
όριο πρώτης προσφοράς για όλα
τα εγκαταλειμμένα (Επιβατικά
Ι.Χ. και Φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5 tn)
το ποσό των 100,00  € και 150,00
€ αντίστοιχα ανά τεμάχιο, όπως
ορίστηκε με το από 1ο/19.7.2021
πρακτικό της Επιτροπής καθορι-
σμού τιμήματος κινητών πραγμά-
των με αξία του Δήμου Ασπρ-
οπύργου .
Προσφορές θα πρέπει να υπο-
βάλλονται και για τις δύο κατηγο-
ρίες εκποιούμενων οχημάτων,
ενώ δεν θα γίνουν δεκτές από την
Επιτροπή Διενέργειας της Δημο-
πρασίας επιμέρους προσφορές.
Η μέγιστη ετήσια ποσότητα, που
θα μπορέσει να παραδοθεί από
το Δήμο Ασπροπύργου αντι-
στοιχεί σε ποσότητες μέχρι 100
Ε.Ι.Χ. και 10 Φ.Ι.Χ., αλλά ο ακρι-

βής αριθμός οχημάτων θα
προκύψει από εκείνα, που θα
χαρακτηρισθούν ως εγκαταλειμ-
μένα και μετά την παρέλευση 45
ημερών θα περιέλθουν στην
κατοχή του Δ.Θ., για να παρα-
δοθούν ως  Ο.Τ.Κ.Ζ. στην ανά-
δοχο εταιρεία.
Η εκτίμηση για την περισυλλογή
συνολικά των αναφερομένων ως
άνω οχημάτων ετησίως, προέρχε-
ται από τις καταμετρήσεις αυτών,
εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρ-
εσίας, κατά τη διάρκεια των προη-
γουμένων ετών. Επισημαίνεται,
όμως, ότι ο αριθμός των εγκατα-
λειμμένων  οχημάτων, για τα
οποία ωριμάζουν οι διαδικασίες
απόσυρσης, είναι ιδιαίτερα ευμε-
τάβλητος , τόσο προς υψηλότερ-
ες, όσο και προς χαμηλότερες
ποσότητες. Κατά συνέπεια, η
πρόβλεψη   των συνολικά οχημά-
των, που θα εκποιηθούν ανά
έτος, δεν αποτελεί δέσμευση για
το Δήμο. Η εκάστη πλειοδοτούσα
προσφορά θα πρέπει να διαφέρει
από την προηγούμενη κατά  του-
λάχιστον 20 € (είκοσι ευρώ), για
κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η δημοπρασία είναι φανερή
προφορική και πλειοδοτική, και
διεξάγεται κατά την καθορισμένη
ημέρα και ώρα από την αρμόδια
Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1
του Π.Δ. 270/81. Η δημοπρασία
δύναται να συνεχίζεται και πέραν
της ώρας λήξης του διαγωνισμού,
εφόσον εξακολουθούν άνευ δια-
κοπής οι προσφορές. Σχετικά με
τη συνέχιση της δημοπρασίας
πέραν της οριζόμενης ώρας απο-
φασίζει η Επιτροπή και η απόφα-
σή της καταχωρείται στα πρακτι-
κά.
2. Η Επιτροπή παραλαμβάνει  τα
δικαιολογητικά,  τα οποία θα
πρέπει  να βρίσκονται  σε φάκε-
λο, στο εξώφυλλο του οποίου θα
αναγράφεται η επωνυμία της εται-
ρείας ευκρινώς και καταχωρεί στο
πρακτικό διενέργειας της δημο-
πρασίας τους ενδιαφερόμενους,
κατά σειρά προσέλευσης.
3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή
μονογράφει ένα προς ένα τα
δικαιολογητικά και ελέγχει την
πληρότητα των δικαιολογητικών.
Η τυχόν απόφασή της περί αποκ-
λεισμού ενδιαφερόμενης εταιρ-
είας να συμμετάσχει στη δημοπρ-
ασία, επειδή δεν πληροί τους
όρους της παρούσας διακήρυξης,
αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Ακολούθως, δέχεται προφορι-
κά οικονομικές προσφορές,
μόνον από εκείνες τις εταιρείες
που έχουν υποβάλλει νομίμως
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογ-
ητικά. Κάθε προσφορά είναι
δεσμευτική για τον πλειοδότη, η
δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει δια-
δοχικά από τον πρώτο στους
ακολούθους και επιβαρύνει ορι-
στικά τον τελευταίο πλειοδότη.
5. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για
λογαριασμό άλλου, οφείλει να το
δηλώσει στην Επιτροπή της
Δημοπρασίας πριν την έναρξη
της διαδικασίας, παρουσιάζοντας
και το προς τούτο νόμιμο πληρε-
ξούσιο έγγραφο, διαφορετικά
θεωρείται ότι μετέχει για δικό του
λογαριασμό.
6. Για την τελική επιλογή του
αναδόχου, κριτήριο αποτελεί :
Η προσφορά με τη μεγαλύτερη
αποζημίωση προς το Δήμο για
κάθε παραδιδόμενο όχημα και
για κάθε κατηγορία οχήματος
χωριστά.
7. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας,
το πρακτικό διενέργειας του δια-
γωνισμού υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής, καθώς και
από τον τελευταίο πλειοδότη και
τον εγγυητή του.
8. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να
υπογράψει τα πρακτικά καλείται
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
εγγράφως να συμμορφωθεί, εντός
προθεσμίας 48 ωρών.
9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθ-
εσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμ-

βάνεται σε βάρος του αναδειχθέν-
τος πλειοδότη, με ελάχιστο όριο
προσφοράς το επ' ονόματι του
κατακυρωθέν ποσό και
καταπίπτει σε βάρος του η κατα-
τεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 9
Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Μετά το πέρας της δημοπρασίας,
η Επιτροπή υποβάλλει τα δικαιο-
λογητικά συμμετοχής και το
πρακτικό διενέργειας στην Οικο-
νομική Επιτροπή, η οποία αποφ-
ασίζει περί της κατακύρωσης ή μη
του αποτελέσματος της Δημοπρ-
ασίας.
Η  Οικονομική  Επιτροπή  μπορ-
εί  με  αιτιολογημένη  απόφασή
της  να μην  αποδεχθεί  το αποτέ-
λεσμα αυτό, αν το κρίνει ασύμφο-
ρο και να μην το κατακυρώσει
στον τελευταίο πλειοδότη ή να
ακυρώσει το διαγωνισμό, λόγω
παράβασης του τύπου της διαδι-
κασίας ή για άλλο λόγο. Στις περ-
ιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και
οι λοιποί συμμετέχοντες στο δια-
γωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση
ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά
του Δήμου, λόγω μη έγκρισης του
πρακτικού της Δημοπρασίας από
το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο
ή την εποπτεύουσα αρχή του.
Η κατακυρωτική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, απο-
στέλλεται στο Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
για έλεγχο ως προς τη νομιμότ-
ητά της, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 148 & 149 του Ν.
3463/2006.
Η κοινοποίηση της κατακυρωτι-
κής απόφασης στον  τελευταίο
πλειοδότη γίνεται με  επιδοτήριο
έγγραφο , που  υπογράφεται
από  τον  επιδίδοντα  και  τον
παραλαβόντα. . Σε περίπτωση
απουσίας ή άρνησης του πλει-
οδότη να το παραλάβει, θυροκολ-
λείται στο κατάστημα ή στην
κατοικία αυτού και συντάσσεται
έκθεση, την οποία υπογράφουν
δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοι-
νοποιείται στον εγγυητή του
πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι επί της διεξαγωγής της δημο-
πρασίας ενστάσεις κατατίθενται
στην αρμόδια Επιτροπή που τη
διενεργεί, μέχρι   την επόμενη
εργάσιμη ημέρα   από την ημέρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας
(14.00 η ώρα) και μόνον από
εκείνους που συμμετείχαν ή
αποκλείστηκαν από αυτή σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδι-
κασίας της και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει
χωρίς καμία άλλη όχληση από το
Δήμο το συμφωνημένο και ανα-
γραφόμενο στη σύμβαση ποσό
για κάθε παραδοτέο όχημα (μη
εξαιρουμένων των οχημάτων,
που επιστρέφονται στους ιδιοκτή-
τες), συγκεντρωτικά ανά δίμηνο
(2 μήνες), αμέσως μετά από την
υπογραφή και πρωτοκόλληση
της σύμβασης.
Ο Κ.Α. του σκέλους των εσόδων
του Προϋπολογισμού του Δήμου
ε ί ν α ι :
………………………………………
Σε περίπτωση μη προσήκουσας
καταβολής των οφειλόμενων,
ήτοι:
α.  άνευ  προειδοποίησης  καθυ-
στέρηση, πέραν  του  δεκαπενθ-
ημέρου , της  καταβολής  των
οφειλόμενων.
β. αδικαιολόγητη άρνηση καταβο-
λής των οφειλόμενων,
γ. διαφωνία σχετικά με το ύψος
του οφειλόμενου ποσού, με απο-
τέλεσμα τη μη καταβολή των
οφειλόμενων, ο πλειοδότης
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
η εγγυητική επιστολή του και του

εγγυητή του και η σύμβαση λύε-
ται αυτοδικαίως, από την ημέρα
της επίδοσης σε αυτόν του σχετι-
κού εγγράφου, χωρίς αυτός να
δικαιούται καμίας μορφής αποζ-
ημίωση ή να δύναται τυχόν να
εγείρει άλλη αξίωση κατά του
Δήμου.

ΑΡΘΡΟ12
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρε-
ούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες
από την κοινοποίηση σε αυτόν
της κατακυρωτικής απόφασης για
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας,
να προσέλθει για τη σύνταξη και
την υπογραφή της σύμβασης, δια-
φορετικά η εγγύηση που έχει
καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του
Δήμου. Ενεργείται δε αναπλει-
στηριασμός σε βάρος αυτού για τη
μικρότερη διαφορά του αποτελέ-
σματος της δημοπρασίας από την
προηγούμενη όμοια. Πάντως, η
σύμβαση θεωρείται ότι κατα-
ρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο
της έγκρισης του αποτελέσματος
του διαγωνισμού από την Οικο-
νομική Επιτροπή. Εάν ο ανά-
δοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό
δικαστική αντίληψη ή δικαστική
απαγόρευση πριν να υπογραφεί
η σύμβαση, η δημοπρασία θεωρ-
είται ως μη γενομένη.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται
οίκοθεν από το Δήμο, εάν δεν
παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότ-
ης, ήτοι:
1. Εάν δεν εμφανισθεί κανείς
υποψήφιος.
2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθ-
έντες καταθέσει το σύνολο των
απαιτούμενων δικαιολογητικών,
οπότε κανείς δεν θα περάσει στο
δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας,
ήτοι στην πλειοδοτική διαδι-
κασία.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται,
με Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, όταν:
1. Το αποτέλεσμα αυτής δεν
εγκρίθηκε από την Οικονομική
Επιτροπή ή από το Γενικό Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, λόγω ασύμφορου
αποτελέσματος ή σφάλματος κατά
τη διενέργεια της δημοπρασίας.
2. Μετά την κατακύρωση της
δημοπρασίας, ο τελευταίος πλει-
οδότης αρνείται να υπογράψει τα
πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτω-
ση, η δημοπρασία, επαναλαμβά-
νεται σε βάρος του τελευταίου
πλειοδότη. Ελάχιστο όριο προ-
σφοράς ορίζεται το επ' ονόματι
τούτου κατακυρωθέν ποσό, το
οποίο μπορεί να μειωθεί με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου.
3. Μετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτι-
κής επί του αποτελέσματος της
δημοπρασίας Απόφασης της
διοικητικής αρχής, αυτός δεν
παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για
τη σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης.
4. Οι επαναληπτικές δημοπρασίες
γνωστοποιούνται με περιληπτική
διακήρυξη του Δημάρχου, που
αναφέρεται στους όρους της
πρώτης διακήρυξης και δημο-
σιευόμενης πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες προ της ημέρας της διενέρ-
γειας της δημοπρασίας. Η επα-
νάληψη της δημοπρασίας ενερ-
γείται με βάση τη δοθείσα τελευ-
ταία προσφορά κατά την προηγο-
υμένη δημοπρασία. Αν και η
δεύτερη δημοπρασία  δεν φέρει
αποτέλεσμα, η ανάθεση μπορεί
να γίνει απευθείας με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ14
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Ασπροπύργου δεν
ευθύνεται έναντι του αγοραστή
για οποιαδήποτε εκνίκηση του
πράγματος, ούτε για την εν γένει
κατάσταση, στην οποία βρίσκον-
ται τα προς εκποίηση αντικείμε-

να, ούτε για τις υπ' αυτού υφιστά-
μενες δουλείες, υποχρεωμένου
του Δήμου σε περίπτωση
εκνίκησης, να επιστρέψει στον
αγοραστή το καταβληθέν τίμημα
ατόκως, σε περίπτωση δε μερικής
τοιαύτης, ανάλογου ποσού,
οριζόμενου με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να
αποκλείεται η προσφυγή στα
δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση
μέρους ή του συνόλου των δικαι-
ωμάτων που απορρέουν από τη
σύμβαση, που θα υπογραφεί από
τη διαδικασία αυτή από τον αντι-
συμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ
Η παράβαση από τον αντι-
συμβαλλόμενο και ενός μόνον
όρου της διακήρυξης αυτής απο-
τελεί λόγο έκπτωσής του από τη
σύμβαση και κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής του,
χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστι-
κή παρέμβαση.
Για οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβά-
νεται σε αυτήν τη διακήρυξη,
ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.
270/1981: «περί της διαδικασίας
και των όρων διενέργειας δημο-
πρασιών δια εκποίηση ή εκμίσθω-
ση πραγμάτων των Δήμων και
Κοινοτήτων», καθώς και οι διατά-
ξεις του Ν. 3463/2006 και
3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 17
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της συνερ-
γασίας μεταξύ του Δήμου και της
εταιρείας ορίζεται σε δυο (2) έτη
μετά από την υπογραφή και πρω-
τοκόλληση της σύμβασης.

ΑΡΘΡ0 18
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περίληψη της παρούσας διακήρ-
υξης:
α) Θα τοιχοκολληθεί στο Δημα-
ρχείο Ασπροπύργου (άρθρο 2
παρ.1, Π.Δ.1188/81).
β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο του προγράμματος
«Διαύγεια», σύμφωνα το Ν.
3861/2010.
γ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονι-
κή ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dimosaspro pyrgou.gr) και
από εκεί θα ενημερώνονται με
ευθύνη τους οι ενδιαφερόμενοι,
δέκα (10)  ημέρες πριν τη διεξα-
γωγή της δημοπρασίας.
δ) Η δαπάνη δημοσίευσης της δια-
κήρυξης, αρχικής και τυχόν επα-
ναληπτικής, βαρύνει τον ανά-
δοχο. Οι αποδείξεις καταβολής
των δαπανών  αυτών προσ-
κομίζονται απαραιτήτως από τον
ανάδοχο κατά την υπογραφή της
οικείας σύμβασης. Σε περίπτωση
άρνησής του,  αυτά εισπράττονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα για την
είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό
παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στη  Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφ-
είο Προμηθειών του Δήμου Ασπρ-
οπύργου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Π.Δ.116/2004 (ΦΕΚ
81Α’/05.03.04) καθορίζει το
νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση
των Ο.Τ.Κ.Ζ. Πιο συγκεκριμένα,
θεσπίζει τα μέτρα, τους όρους και
τα προγράμματα για την εναλ-

λακτική διαχείριση αυτών, των
χρησιμοποιούμενων ανταλλακ-
τικών τους και των απενεργοποι-
ημένων καταλυτικών μετατρο-
πέων, σε συμμόρφωση με τις δια-
τάξεις της σχετικής Οδηγίας
2000/53/ΕΚ.
Σύμφωνα με       νεότερη νομοθ-
εσία, οι παραγωγοί των οχημά-
των υποχρεώνονται να
οργανώνουν ή να συμμετέχουν
σε ατομικά ή συλλογικά συστήμα-
τα εναλλακτικής διαχείρισης των
οχημάτων και να προωθούν την
πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλ-
λακτικής διαχείρισης, με την
οργάνωση συστημάτων συλλο-
γής, μεταφοράς, προσωρινής
αποθήκευσης και αξιοποίησης
των Ο.Τ.Κ.Ζ. και αποβλήτων, που
συνίστανται σε μεταχειρισμένα
εξαρτήματα, ώστε μετά την επα-
ναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία
τους, αντίστοιχα, να επιστρέφουν
στο ρεύμα της αγοράς. Τα συστή-
ματα αυτά πρέπει να αποβλέ-
πουν:
α. Στην επαναχρησιμοποίηση,
αξιοποίηση και ανακύκλωση των
Ο.Τ.Κ.Ζ. με χρήση καθαρών
τεχνολογιών και
β. Στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και της υγείας, ασφάλειας
και υγιεινής   του καταναλωτή,
την προστασία των δικαιωμάτων
του βιομηχανικού και εμπορικού
απορρήτου, την   αποφυγή
δημιουργίας εμποδίων και στρεβ-
λώσεων στον ανταγωνισμό για τα
εισαγόμενα προϊόντα.
Από  το  1997   η   Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή έχει θέσει το θεσμικό
πλαίσιο για την αποσυναρμολόγ-
ηση και ανακύκλωση των οχημά-
των με περιβαλλοντικά φιλικό
τρόπο, που ορίζει σαφείς  και
ποσοτικοποιημένους στόχους για
την επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση και ανάκτηση
υλικών κι επιπλέον, υποχρεώνει
τους κατασκευαστές οχημάτων να
λαμβάνουν υπόψη στο σχεδιασμό
νέων οχημάτων, τη δυνατότητα
ανακύκλωσής τους, όταν φτά-
σουν στο τέλος του κύκλου της
ζωής τους. Η ανακύκλωση των
Ο.Τ.Κ.Ζ. έχει ιδιαίτερη περιβαλ-
λοντική σημασία. 
Οι επιπτώσεις από τη μη ορθή
ανακύκλωση οχημάτων αφορούν
στη ζημιά, που μπορεί να προκ-
ληθεί από τα επικίνδυνα απόβ-
λητα, που εμπεριέχονται στα οχή-
ματα και τα οποία μπορούν να
προκαλέσουν περιβαλλοντική
υποβάθμιση στο έδαφος και τους
υδάτινους αποδέκτες.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον
αφορά τα οχήματα είναι ότι:
Ένας σημαντικός αριθμός αυτοκι-
νήτων αποσυναρμολογούνται
από μη αδειοδοτημένους χειρι-
στές, οι οποίοι αφαιρούν τα επιθ-
υμητά μέρη εγκαταλείποντας,
χωρίς επεξεργασία, τα υπόλοιπα.
Κάποια αυτοκίνητα εγκατα-
λείπονται ή και «σταθμεύονται»
μόνιμα, αντί να καταλήγουν στην
ανακύκλωση.
Η μέση ηλικία των Ο.Τ.Κ.Ζ. στην
Ελλάδα είναι γύρω στα 24,5 έτη
(13 έτη είναι περίπου η μέση
ηλικία του στόλου των κυκλοφο-
ρούντων οχημάτων) και είναι
αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα, αν
και διατηρεί από τους παλαιότερ-
ους στόλους στην Ευρώπη, έχει
χαμηλούς ρυθμούς παραγωγής
Ο.Τ.Κ.Ζ. Στη χώρα μας επιτυγχά-
νεται ποσοστό 86,5% ανάκτησης 
επαναχρησιμοποίησης, με τις
υπάρχουσες  εγκαταστάσεις  και
τεχνολογίες  επεξεργασίας , αλλά
με βάση το άρθρο 11 του Π.Δ. 
116/2004, ο ποσοτικός αυτός
στόχος προβλεπόταν τουλάχι-
στον στο 95%, στις 1/1/2015 ,
οπότε γίνεται αντιληπτό ότι είναι
απαραίτητη η πραγματοποίηση
περαιτέρω ανάκτησης υλικών
από τη διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Με την έναρξη λειτουργίας του
συστήματος της Εναλλακτικής
Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος
(Ε.Δ.Ο.Ε.), από τις 1/11/2004 , ο
ρυθμός ανακύκλωσης των
Ο.Τ.Κ.Ζ. παρουσιάζει αυξητική
τάση. 

Συνεχίζεται από σελ. 11
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛ. 2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

Εκτός από τους ιδιώτες - κατόχο-
υς παλαιών αυτοκινήτων και οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης έχουν δραστηριοποι-
ηθεί πλήρως και έχουν συμβάλλει
στην απομάκρυνση των εγκατα-
λειμμένων παλαιών αυτοκινήτων
από τους δρόμους των πόλεων. Η
Ε.Δ.Ο.Ε. είναι μια μη κερδοσκο-
πική εταιρεία αστικής ευθύνης, η
οποία λειτουργεί με σκοπό τη
συλλογή και αξιοποίηση των
Ο.Τ.Κ.Ζ., σύμφωνα με τα προβ-
λεπόμενα από την Οδηγία
200/53. Συμμετέχουν πρακτικά
όλοι οι εισαγωγείς/αντιπρόσωποι
αυτοκινήτων της χώρας και τα
έξοδα του συστήματος καλύπτον-
ται από τις εισφορές των μελών
της, με βάση τον αριθμό των αυτο-
κινήτων της κάθε εταιρείας στην
Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η υφιστάμενη  Νομοθεσία  επι-
τρέπει την  προσωρινή  κατάθεση
των  πινακίδων  κυκλοφορίας,
διευκολύνοντας με αυτόν τον
τρόπο την εγκατάλειψη των αυτο-
κινήτων, αντί της απόσυρσης
μέσω της νόμιμης οδού (έκδοση
πιστοποιητικού από την Ε.Δ.Ο.
Ε.).
Ένα ποσοστό, σχεδόν 75%, των

Ο.Τ.Κ.Ζ. αποτελείται από χρήσιμα
μέταλλα, τα οποία ανακυκλώνον-
ται σε αντίστοιχες βιομηχανίες και
κάποια   εξαρτήματα   πωλούνται
σαν  μεταχειρισμένα ανταλλακτι-
κά (επαναχρησιμοποίηση). Το
όφελος της ανακύκλωσης οχημά-
των είναι διπλό: αφενός απελευθ-
ερώνεται πολύτιμος ελεύθερος
δημόσιος χώρος στάθμευσης από
τα μεγάλα αστικά κέντρα και απο-

τρέπεται η διαρροή των
επικίνδυνων  υλικών, που περι-
έχονται σε αυτά, στο περιβάλλον
κι αφετέρου δίνεται η δυνατότητα
επανάκτησης υλικών και μετάλ-
λων, τα οποία επαναχρησιμοποι-
ούνται. Έτσι μπορεί να ανακτηθ-
ούν σημαντικές ποσότητες σιδηρ-
ούχων μετάλλων, όπως είναι ο
χάλυβας και ο
σίδηρος, καθώς και πλαστικών.
Με τον τρόπο   αυτό εξοικονο-
μείται η εξόρυξη μη   ανανεώσι-
μων ορυκτών και η κατανάλωση
ενέργειας, καθώς η ανακύκλωση
μετάλλων απαιτεί λιγότερη ενέρ-
γεια από ότι η παραγωγή τους. 
Επιπλέον η ανακύκλωση αυτοκι-
νήτων τροφοδοτεί τα άλλα συστή-
ματα ανακύκλωσης (ελαστικά,
μπαταρίες και ορυκτέλαια), με
σημαντικά περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη, κυρίως από
την ανακύκλωση μπαταριών
(όπου ανακτάται ο μόλυβδος) και
των καταλυτών
(όπου ανακτώνται πολύτιμα
μέταλλα, όπως π.χ. η πλατίνα).
Τα Ο.Τ.Κ.Ζ. περιλαμβάνονται
στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων Ε.Κ.Α., με Κωδικό 16
01 04* και ένδειξη : Οχήματα στο
Τέλος του κύκλου Ζωής τους, το
δε CPV των σχετικών υπηρεσιών
είναι : 50118110-9.
Μέσω της παρούσας διαγωνιστι-
κής διαδικασίας (σύμφωνα με το
Π.Δ. 270/1981), θα επιτευχθεί η
επιλογή της εταιρείας, η οποία θα
περισυλλέγει με δικά της μέσα
(γερανούς  φορτηγά Ι.Χ. ή/και
Δ.Χ.), τα οχήματα (φορτηγά Ι.Χ.
έως 3,5 τόνους και επιβατικά
Ι.Χ.), που έχουν χαρακτηρισθεί

ως εγκαταλειμμένα στο Δήμο
Ασπροπύργου, σύμφωνα με την
παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.Δ.
116/2004, καθώς και τα «Οχήμα-
τα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής
τους/ Ο.Τ.Κ.Ζ.», βάσει της παρ. 3
του άρθρου 2 του Π.Δ. 116/2004
και θα τα μεταφέρει στις εγκατα-
στάσεις της για επεξεργασία -
ανακύκλωση.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Π.Δ.116/2004: «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την Εναλλακτική
Διαχείριση των οχημάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους, των
χρησιμοποιημένων ανταλλακ-
τικών τους και των απενεργοποι-
ημένων καταλυτικών μετατρο-
πέων», με τον όρο «εγκαταλειμ-
μένα» χαρακτηρίζονται εκείνα τα
οχήματα τα οποία: 
α) εγκαταλείπονται σε δημόσιους,
δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμο-
υς, στους οποίους απαγορεύεται
η στάθμευση, για χρονικό διά-
στημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, 
β) εγκαταλείπονται σε άλλους
δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτι-
κούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους
ή μη χώρους και οδούς για χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο από
90 ημέρες και χωρίς την άδεια της
αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, 
γ) εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς
χώρους, χωρίς προηγούμενη
συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα
του χώρου, κατά δήλωσή του, 
δ) αποτελούν γενικά κίνδυνο για
το περιβάλλον, την υγεία και την
ασφάλεια των κατοίκων, καθώς
και για τη δημόσια ή ιδιωτική περ-
ιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατά-
στασης που βρίσκονται, δεν
δύναται να ανταποκριθούν στο

σκοπό, για τον οποίο προορίζον-
ται.
Σκοπός του έργου είναι η πρόλ-
ηψη δημιουργίας αποβλήτων από
τα οχήματα, η επαναχρησιμο-
ποίηση, η ανακύκλωση και η περ-
αιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων
και των κατασκευαστικών τους
στοιχείων, με ταυτόχρονη μείωση
της ποσότητας των προς διάθεση
αποβλήτων και συνεπώς την εξα-
σφάλιση  της βελτίωσης της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών και την
προστασία της δημόσιας υγείας
και του περιβάλλοντος.
Ένα εγκαταλειμμένο όχημα που
δεν έχει αναζητηθεί από τον
ιδιοκτήτη του εντός των χρο-
νικών  ορίων του Π.Δ. 116/2004
(άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο
τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και
αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά
την έννοια του άρθρου 2,
στοιχείο α, Κ.Υ.Α.
69728/824/1996 , σε συνδυασμό
με την παρ. 4, άρθρο 2 του Ν.
2939/2001). Σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, το εγκατα-
λειμμένο όχημα, που χαρακ-
τηρίζεται ως στερεό απόβλητο,
εφόσον δεν αποσυρθεί από τον
ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην
κυριότητα του οικείου Δήμου και
περισυλλέγεται, προκειμένου να
ανακυκλωθεί και για το λόγο
αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό
καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε.,
με σκοπό την οριστική διαγραφή
και αποταξινόμησή του.

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του
Π.Δ. 116/2004, ο ποσοτικός
στόχος επαναχρησιμοποίησης

και ανάκτησης, που έπρεπε να
επιτύχει η χώρα μας, το αργότερο
μέχρι τις 1/1/2015 για όλα τα
Ο.Τ.Κ.Ζ. ήταν τουλάχιστον 95%
κατά μέσο βάρος, ανά όχημα και
ανά έτος. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, είναι αναγκαία η
πραγματοποίηση περαιτέρω
ανάκτησης υλικών ή/και ενέργει-
ας από τη διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του
Ε.Ο.ΑΝ. οικ. 11560/2013 , η
αύξηση του ποσοστού ανάκτησης
- επαναχρησιμοποίησης μπορεί
να επιτευχθεί από  την επεξερ-
γασία του μη μεταλλικού υπο-
λείμματος, που παράγεται από τη
διαδικασία του τεμαχισμού των
απορρυπασμένων O.Τ.Κ.Ζ., μετά
την  απομάκρυνση   των σιδηρ-
ούχων και μη σιδηρούχων μεταλ-
λικών υλικών, σύμφωνα  και με
τη διεθνή πρακτική. Συγκεκριμέ-
να, προκειμένου οι μονάδες
τεμαχισμού (Shredders) να έχουν
τη δυνατότητα επεξεργασίας
(τεμαχισμού) απορρυπασμένων
Ο.Τ.Κ.Ζ., θα πρέπει να διασφ-
αλίζουν την περαιτέρω διαχείριση
του μη μεταλλικού υπολείμματος,
με ανάκτηση υλικών ή/και ενέρ-
γειας σε αδειοδοτημένες γι’ αυτό
το σκοπό εγκαταστάσεις. Επομέ-
νως, είναι απαραίτητο, η περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση των εγκατα-
στάσεων τεμαχισμού να προσαρ-
μοσθεί στην παραπάνω αναφερό-
μενη απαίτηση. Μετά την υπογρ-
αφή της σχετικής σύμβασης και
καθόλη τη διάρκεια αυτής, ο
Δήμος Ασπροπύργου διατηρεί το
δικαίωμα ελέγχου της Αναδόχου
εταιρείας ως προς το ποσοστό
επίτευξης του παραπάνω στόχου

(τουλάχιστον 95% κατά μέσο
βάρος, ανά όχημα και ανά έτος).
2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυ-
νος για κάθε παράβαση της εργα-
τικής, ασφαλιστικής ή άλλης
νομοθεσίας, σχετικά με την
απασχόληση του προσωπικού
του.  Ο ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια
τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα
μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας,
που προβλέπει η νομοθεσία.
3. Η ανάδοχος εταιρεία θα κατα-
βάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο
Ασπροπύργου το συμφωνηθέν
ποσό, που αναγράφεται στη
σύμβαση, για τα παραδιδόμενα
Ο.Τ.Κ.Ζ., συγκεντρωτικά ανά
δίμηνο, μη εξαιρουμένων και των
οχημάτων που επιστρέφονται
στους ιδιοκτήτες τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως αν ωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 263.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816 48

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΣΚΑΛΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΥΡΙΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η SATKA FEI TOY ARJAN KAI THΣ VALENTINA 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ LEVENISHTI ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΤΑ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΤΑ

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η
ΚΥΡΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΥΡΡΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ

ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ

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

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας

6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

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 καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€

6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

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

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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ
43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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.

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  

Σήμερα η προετοιμασία
του Βύζαντα Μεγάρων

Επίσημη πρώτη προπόνηση σήμερα για την
ομάδα του Βύζαντα Μεγάρων στις 19:00  στο
γήπεδό του.

Αποστόλης Παικόπουλος: 
Ευχαριστώ όσους συνεργάστηκα
στον Βύζα Μεγάρων

Ο Αποστόλης Παικόπουλος δεν θα
συνεχίσει στην ομάδα του Βύζαντα Μεγάρ-
ων. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής  τόνισε:

<<Θέλω μέσα από την καρδιά μου να
ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκα
την περσινή χρόνια και κυρίως τον υπέρ-
οχο κόσμο του Βύζα για την αγάπη που
έδειξε στο πρόσωπο μου. Δεν μπορώ να
πω αντίο σ αυτή την τόσο μεγάλη ομάδα
αλλά εις το επανειδείν..>>

Ανανέωσε και
ο Ανδρέας

Μήτσος στην
Μικρασιατική

Συν εχίζει για δεύτε-
ρη χρον ιά στην
ομάδα μας ο
Αν δρέας Μήτσος !
Είν αι 21 ετών  και
αγων ίζεται κυρίως
ως στόπερ αλλά
μπορεί ν α καλύψει
με άν εση όλες τις
θέσεις της άμυν ας.

Πρόκειται για έν αν
ν έο αν ερχόμεν ο
ποδοσφαιριστή και
έν α πολύ καλό
παιδί που έχει ταιρ-
ιάξει απόλυτα με τη
ν οοτροπία της ομά-
δας μας.
Το ΔΣ του εύχεται
κάθε επιτυχία και ν α
συν εχίσει ν α τιμάει
την  φαν έλα της ομά-
δας μας για πολλά
χρόν ια ακόμη.
ΚΑΛΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑ !
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Ο Σταύρος Κομιώτης νέος προπον-
ητής στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ο Σταύρος
Κομιώτης είναι ο
νέος προπονητής
και υπεύθυνος
των ακαδημιών
του ΠΑΟΚ Μάνδρ-
ας για τη νέα
σεζόν.

Η διοίκηση τον
καλωσορίζει και
του εύχεται καλή
επιτυχία στο έργο
του.

Ως ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί με τον Εθνικό
Πειραιά, στην Α’Εθνική, Λεωνίδιο, Ζάκυνθο, Κόρινθ-
ος, Βύζας Μεγάρων, Ασπρόπυργο και άλλες ομάδες.
Σαν προπονητής έχει δουλέψει στον
Ασπρόπυργο,Μανδραικό, Απόλλων Ποντίων, Δύναμη
Ασπροπύργου.

Ο ίδιος τόνισε:Είνα μεγάλη τιμή και πρόσκληση γιια
εμένα να αναλάβω τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ Μάνδρας
οι οποίες είναι από τις πλέον αξιόλογες και με πολλές
διακρίσεις όλα τα χρόνια  και έχοντας αναδείξει ταλέν-
τα που αγωνίζονται σε ομάδες Α΄Εθνικής. Ευχαριστώ
τον πρόεδρο Τάσο Δούκα που με εμπιστεύτηκε>>.

Στην φωτό ο Σταύρος Κομιώτης στην μέση με τον
πρόεδρο Τάσο Δούκα και τον Δήμο Στέρπη.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η ΝΕΜ συνεχίζει
χωρίς Κοντόπουλο,

Καραποστόλου,
Μπατή, Καλιανιώτη,

Καραμανλή

Τις τάξεις της Νεανικής
Εστίας Μεγαρίδος
αποχωρίζονται ο μέχρι τώρα
αρχηγός Νίκος Κοντόπου-
λος, ο Σωτήρης Καραποστό-
λου, ο Μάριος Μπατής, ο
Γιώργος Καλιανιώτης και ο
Βασίλης Καραμανλής.

Η ανακοίνωση:
“Είμαστε μια μεγάλη οικο-

γένεια και το ξέρουν όλοι
αυτό.

Δεν υπάρχουν χειρότερες
στιγμές για μας από τους
αναγκαίους αποχαιρετι-
σμούς.

Δεν μπορεί όμως να γίνει
διαφορετικά.

Για χίλιους και έναν
λόγους η ζωή πάντοτε
συνεχίζεται και αυτό δεν θα
σταματήσει ποτέ.

Αποχαιρετούμε λοιπόν με
τα πιο θερμά συναισθήματα
και με τον σεβασμό που τους
αρμόζει:Τον αρχηγό μας
Νίκο Κοντόπουλο.

Τον άνθρωπο που ήταν
παρών από το 1’’ σε όλα όσα
πετύχαμε αυτά τα τελευταία 5
χρόνια.

Τον Σωτήρη
Καραποστόλου. Τον πρώτο
και σημαντικότερο πρεσβευ-
τή του Συλλόγου μας, τον
λόγο που μας έμαθε όλη η
Ελλάδα!

Τον Μάριο Μπατή. Τον
τύπο που μας τίμησε
φορώντας την φανέλα μας
και παρά τη διακοπή του
πρωταθλήματος και την
μετάβασή του στην προπον-
ητική, ουσιαστικά δεν έφυγε
ποτέ, αφού κάθε μέρα επι-
κοινωνεί μαζί μας.

Τον Γιώργο Καλιανιώτη,
που με την δική μας φανέλα
επιλέχτηκε και αγωνίστηκε
στην Εθνική Αντρών 3 on 3!

Τον Βασίλη Καραμανλή
που παρά την πολύ καλή του
παρουσία επέλεξε την ομορ-
φιά της Μυκόνου και ποιος
να τον αδικήσει.Σας ευχαρι-
στούμε όλους απ’ την καρδιά
μας & ευχόμαστε σύντομα να
ξανά συναντηθούν οι δρόμοι
μας!

Εις το επανειδείν!”

Πηγή: megara.org

Ακαδημία Α.Γ.Σ Νέας Περάμου:  
Ολοκληρώθηκε το 1ο Summer
Camp της Ακαδημίας

Ολοκληρώθηκε το 1ο Summer Camp
της Ακαδημίας που πραγματοποι-
ήθηκε τον Ιούλιο στο γήπεδο Νέας
Περάμου.
Σε μια πολύ όμορφη τελετή που
πραγματοποιήθηκε την τελευταία
μέρα οι αθλητές μας παρέλαβαν
αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια
για την συμμετοχή τους στο Summer
Camp.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο
κ.Χάρης Κοπιτσής και ο κ.Μιχάλης
Καψής όπου μαζί με τους προπον-
ητές της Ακαδημίας Παναγιώτη Γεω-
ργιάδη και Κώστα Σαμπάνη πραγμα-

τοποίησαν τις απονομές.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ…
Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέ-
βαλαν να πραγματοποιηθεί το 1ο
Summer Camp και φυσικά στους
αθλητές  για το ήθος και τον ζήλο που
δείξανε καθ’όλη την διάρκεια του
Camp.

Ευχόμαστε στους αθλητές  και τις
οικογένειές τους καλό υπόλοιπο
καλοκαιριού και ανανεώνουμε το
ραντεβού μας τον Σεπτέμβριο για την
έναρξη της καινούργιας ποδοσφαιρι-
κής χρονιάς 2021-22.

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΜΙΜΑ ΓΙΑ 3η
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΚΗΤΤΑΣ !!

Ο Μάκης είναι 21 ετών και
αγωνίζεται με άνεση σε όλες
τις θέσεις της άμυνας .
Παρά το νεαρό της ηλικίας
του έχει πολλά χρόνια εμπει-
ρίας στην Α ΕΠΣΔΑ καθώς
αγωνίζεται σε αυτήν από 16
ετών.
Πριν ενταχθεί στην ομάδα μας έχει αγωνιστεί στη Νέα
Πέραμο από τα τμήματα υποδομής μέχρι την αντρική .
Η Διοίκηση του εύχεται να είναι υγιής και να συνεχίσει

να προσφέρει στην ομάδα μας !!
ΚΑΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΗ !!

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: 
Ανακαινίζουν τα αποδυτήρια και 
γίνονται έργα στο γήπεδο Mάνδρας

Στον  Μαν δραϊκό ΑΟ συν εχ ίζουμε την  ιστορική παρά-
δοση της αλληλεγγύης, του εθελον τισμού και της συλλο-
γικής προσφοράς.
Συν εχ ίζουμε στα βήματα των  πατεράδων  και των
παππούδων  μας που «έχ τισαν » όχ ι μόν ο αθλητικές
εγκαταστάσεις αλλά κυρίως την  πλούσια ιστορία του
Μαν δραϊκού.
Σήμερα, με χ ορηγίες υποστηρικτών  του Ομίλου και
προσωπική εργασία φίλων  και μελών , αν ακαιν ίζουμε
τα αποδυτήρια, το ιατρείο και άλλες βοηθητικές εγκατα-
στάσεις του γηπέδου.
Ευχ αριστούμε επίσης τον  Δήμος Μάν δρας Ειδυλλίας
για την  βοήθειά τους σε υλικά. Φιλοδοξούμε άλλωστε σε
συν εργασία με τον  Δήμο και τα έργα που έχ ουν  ήδη
προκηρυχ θεί, το Φράγκειο Δημοτικό Γήπεδο ν α γίν ει
έν α πραγματικό στολίδι για τη Μάν δρα και τον  Αθλητι-
σμό.
Ιδιαίτερη μν εία στον  γραμματέα του Ομίλου, κ. Βασίλη
Ασπιώτη που τρέχ ει, συν τον ίζει και υλοποιεί τα έργα.
#πολυεργαλείο

Για τον Μανδραϊκό ΑΟ
ο πρόεδρος

Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου
Αθήνας: Κλειστά τα γραφεία από την

Δευτέρα 2/8

Ανακοίνωση
Από την Δευτέρα 2/8/2021 τα γραφεία του Συνδέ-

σμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας θα είναι
κλειστά για ότι επείγον υπάρχει μπορείτε να

καλείται στο τηλέφωνο του συνδεσμου2111820294
και ώρες 9.30 -13. 30... …

Ο Πανελευσινιακός ανακοίνωσε τον
Στάθη Συριόπουλο

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ανα-
κοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον
29 χρονο αμυντικό Στάθη Συριόπουλο.
Εχει αγωνιστεί στις ομάδες Αττικός, Καλλιθέα,
Ηλυσιακό, Τρίκαλα, Αιγάλεω, Γ.Σ Ηλιούπολης.
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