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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  39 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σωτήριος, Σωτήρης, Σώτος, Σώτης, Σωτηρία, Σωτήρω,
Σωτία,Ευμορφία, Μορφούλα
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.Περικλέους 40 & Κοντούλη,

2105547581

MANΔΡΑ
Πέππας ΙωάννηςΥψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα

Νικολάου, Μάνδρα, 2105555236

Άνω Λιόσια

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Ηεπιστροφή από τις
διακοπές θα φέρει
ενισχυμένη τη μετάλ-

λαξη Δέλτα στα αστικά κέντρα
με απρόβλεπτες εξελίξεις.
Ορόσημο είναι το επόμενο
δεκαήμερο, οπότε και θα
δούμε τι θα γίνει με τα νησιά
που βρίσκονται κοντά στο
κόκκινο, αν δηλαδή θα υπάρ-
ξουν νέα μέτρα με απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας και κλείσιμο
μουσικής, αλλά και τι θα γίνει
αμέσως μετά τον Δεκαπεν-
ταύγουστο.

Ένα κρίσιμο 10ημερο ξεκινάει για την εξέλιξη της Παν-
δημίας στην Ελλάδα που είναι παραδομένη στις φλόγες
και στον καύσωνα. Μπορεί λόγω της επικαιρότητας οι
φωτιές που μαίνονται εκτός ελέγχου σε πολλές περιοχές
της χώρας να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, ωστόσο και ο
κορονοϊός βρίσκεται εδώ, με πολλά νησιά να παρουσιά-
ζουν άσχημη εικόνα. Ορόσημο είναι το επόμενο δεκαήμε-
ρο, οπότε και θα δούμε τι θα γίνει με τα νησιά που
βρίσκονται κοντά στο κόκκινο, αν δηλαδή θα υπάρξουν
νέα μέτρα με απαγόρευση κυκλοφορίας και κλείσιμο μου-
σικής, αλλά και τι θα γίνει αμέσως μετά τον Δεκαπεν-
ταύγουστο.

Η επιστροφή από τις διακοπές θα φέρει ενισχυμένη τη
μετάλλαξη Δέλτα στα αστικά κέντρα με απρόβλεπτες
εξελίξεις.

Τα κρούσματα πλέον κινούνται στα 3.000 ημερησίως.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, το τέταρτο
επιδημικό κύμα κατάφερε να «σπάσει» το φράγμα των
13.000 θανάτων λόγω κορονοϊού, φτάνοντας τους 13.013
με τους τελευταίους 16 νεκρούς να αφορούν τη χθεσινή
καταμέτρηση.

Την ίδια περίοδο, θετικότητα
πάνω από 3% καταγράφεται
σε Ζάκυνθο, Ιθάκη, Ρόδο,
Νάξο, Ρέθυμνο και Χίο.

Στα 297, βρέθηκαν χθες τα
κρούσματα στην Κρήτη (128
στην ΠΕ Ηρακλείου, 18 στην
Π.Ε. Λασιθίου, 44 στην Π.Ε.
Ρεθύμνου και 107 στην Π.Ε.
Χανίων), περισσότερα ακόμη
και από τη Θεσσαλονίκη
(260).

Ιδιαίτερα η ΠΕ Ρεθύμνου παρουσιάζει από τα υψηλότε-
ρα ποσοστά θετικότητας για την εβδομάδα 26 Ιουλίου - 1
Αυγούστου 2021, στο 3,30%.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση, τα μεγαλύτερα
ποσοστά θετικότητας για το παραπάνω χρονικό διάστημα
ανήκουν σε νησιά, με κορυφαία την Τήνο στο 4,66% και
την Πάρο 4,31% ενώ ακολουθούν η Χίος (3,75%), Ζάκ-
υνθος (3,67%), Νάξος (3,51%), Μύκονος (3,27%) και
Ιθάκη, στην οποία μάλιστα το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο
3,10% από 0,46% την εβδομάδα 19 Ιουλίου - 25 Ιουλίου
2021.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι ΠΕ Νάξου
(22 και 105,58), Πάρου (23 και 154,09) και, κυρίως,
Μυκόνου (30 και 296,03).

Τέλος, στην Αττική εντοπίζονται τα 830 από το σύνολο
νέων λοιμώξεων κορωνοϊού, τα οποία κατανέμονται ως
εξής: 189 από το Κέντρο, 103 από την Ανατολική Αττική,
133 από τα Βόρεια Προάστια, 37 από τη Δυτική Αττική,
112 από τα Δυτικά και 99 από τα Νότια Προάστια, 140
από τον Πειραιά και 17 από τις Νήσους.

Ο Αύγουστος κρίνει νέα μέτρα και
απαγόρευση κυκλοφορίας

Ό
πως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα,
τις ανωτέρω κλοπές διέπραξε πολυμελής
εγκληματική ομάδα, η οποία είχε αποδομ-

ηθεί πλήρως τον Ιούλιο του 2020, από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττι-
κής

Η συν ολική ζημιά που υπέστη ο Οργαν ισμός,
υπερβαίν ει τις (200.000) ευρώ

Από το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, σε συνεργασία
με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής
και με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, στο πλαίσιο
πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας, εξιχνιάσθηκαν
συνολικά σαράντα επτά (47) κλοπές – φθορές
μετασχηματιστών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., σε περιοχές
της Βοιωτίας (Θήβα, Καπαρέλλι, Μελισσοχώρι,
Πλαταιές, Ασωπία, Νεοχωράκι, Ύπατο, Βάγια,
Λουτουφί, Ελλοπία, Μουρίκι, Ερυθρές Αττικής &
Τανάγρα).
Για τις εξιχνιάσεις των ανωτέρω υποθέσεων, ήταν
σημαντική η συμβολή του Τμήματος Συλλογής και
Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερει-
ακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τις
ανωτέρω κλοπές διέπραξε πολυμελής εγκληματι-

κή ομάδα, του-
λάχιστον από
τα τέλη Φεβρο-
υαρίου του
2020, η οποία
αποτελούνταν
από έξι  (6)
η μ ε δ απ ο ύ ς
και  σαράντα
(40) αλλοδα-
πούς, η δομή και η σύνθεση της οποίας εναλλασ-
σόταν κάθε φορά.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, φθορά, διακε-
κριμένες περιπτώσεις κλοπών και παρακώληση
λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων.
Γίνεται μνεία ότι η συνολική ζημιά που έχει υπο-
στεί ο Οργανισμός, ανέρχεται στις (218.539)
ευρώ.Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα είχε
αποδομηθεί τον Ιούλιο του 2020 από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττι-
κής, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, όπου και
διακριβώθηκε η εμπλοκή τους σε σωρεία παρό-
μοιων αδικημάτων, σε περιοχές των Νομών Αττι-
κής, Ευβοίας, Βοιωτίας και Αργολίδας.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας
Θηβών. 

Εξιχνιάσθηκαν 47 κλοπές – φθορές μετασχηματιστών του
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. από Πλαταιές, Ερυθρές & Τανάγρα



Μ
ετά από εισήγηση της υποεπιτροπής των  Λοι-
μωξιολόγων  και της Εθν ικής Επιτροπής Προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας έν αν τι του κορω-

ν οΐου Cov id-19 στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επι-
τήρησης της χ ώρας αν ά Περιφερειακή Εν ότητα και
Δήμο σε εβδομαδιαία βάση, η Κυβέρν ηση προχ ωρά
στην  υιοθέτηση και εφαρμογή ειδικών , τοπικού χ αρ-
ακτήρα μέτρων  για τις Περιφερειακές Εν ότητες
Ζακύν θου και Χαν ίων , οι οποίες και μεταφέρον ται στο
κόκκιν ο (επίπεδο 4) λόγω αυξημέν ου επιδημιολογικού
φορτίου (+69% για τη Ζάκυν θο και +54% για τα Χαν ιά
σε εβδομαδιαία βάση).

Πιο συγκεκριμέν α, από την  Παρασκευή 6
Αυγούστου στις 06:00 το πρωί θα ισχ ύουν  τα κάτωθι:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως
06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβα-
ρούς λόγους υγείας.

Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο
σε καταστήματα υγειον ομικού εν διαφέρον τος και
ψυχ αγωγίας.

Τα μέτρα ισχ ύουν  μέχ ρι την  Παρασκευή 13
Αυγούστου και θα αξιολογηθούν  εκ ν έου από την  Επι-
τροπή την  επόμεν η εβδομάδα.

Επίσης, υπεν θυμίζεται ότι τόσο στις συγκεκριμέν ες
περιοχ ές, όπως και σε όλη την  επικράτεια, απαγορ-
εύεται η διεν έργεια οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων
έν αν τι οποιασδήποτε μορφής αν ταλλάγματος, με φυσι-
κή παρουσία πλήθους άν ω των  είκοσι (20) ατόμων  σε
ιδιωτικό, μη επαγγελματικό χ ώρο. 

Το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης
αν έρχ εται από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τον  μισθ-
ωτή ή παραχ ωρησιούχ ο του ιδιωτικού, μη επαγγελματι-
κού χ ώρου, στον  οποίο έλαβε ή λαμβάν ει χ ώρα η εν
λόγω εκδήλωση.

Σημειών εται επίσης ότι οι Δήμοι Ρόδου και Ιητών
(Ιος) αν εβαίν ουν  στο πορτοκαλί (επίπεδο 3) με
αυξημέν η επιτήρηση, εν ώ στις υπόλοιπες περιοχ ές
της επικράτειας δεν  παρατηρείται αν ησυχ ητική διαφο-
ροποίηση ως προς το επιδημιολογικό φορτίο.

"Καλούμε τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους
επαγγελματίες των  εν  λόγω περιοχ ών  σε πιστή τήρη-
ση των  μέτρων , ώστε ν α ελεγχ θεί και ν α περιοριστεί η
διασπορά του ιού", ολοκληρών ει το Υπουργείο.

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 θριάσιο-3

Ο
Δήμος Χαϊδα-
ρίου ενημε-
ρώνει  ότι

ξεκίνησε ο Γ΄ κύκλος
του έργου «Βελτίωση
Δεξιοτήτων Ανέργων
που ανήκουν σε
Ευπαθείς Ομάδες
μέσω Κατάρτισης που
οδηγεί  σε Πιστο-
ποίηση και Συνοδευτι-
κές Δράσεις Προώθη-
σης στην Απασχόληση
και στην Επιχειρημα-

τικότητα». Το έργο υλοποιεί ο ΑΣΔΑ με χρημα-
τοδότηση από το Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Οι ωφελούμενοι από το έργο θα παρακολουθή-
σουν  προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 220
ωρών και θα επιδοτηθούν με 5 Ευρώ ανά ώρα
κατάρτισης.  Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν σε συνεδρίες επαγγελματικής
συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 27/9
στην ιστοσελίδα

https://training.asda.gr/p/m/default/el-GR

Φωτιά: Εκτός μάχης με
πρόβλημα στον κινητήρα

το Beriev 200 - Επέστρεψε
στην Ελευσίνα

- Θα μπορέσει να επιχειρήσει ξανά
σε 24-48 ώρες

Oι πιλότοι του ρωσικoύ «θηρίου» Beriev
200 κατάφεραν να το προσγειώσουν με
δυσκολία μεν, αλλά με ασφάλεια στην

Ελευσίνα - Θα μπορέσει να επιχειρήσει ξανά σε
24-48 ώρες

Νοκ άουτ τέθηκε το ρωσικό «θηρίο» Beriev 200
από την προσπάθεια κατάσβεσης που κάνει η
Πυροσβεστική στα πύρινα μέτωπα της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ρωσικό αεροσκάφ-
ος, που βοηθάει τα μέγιστα, στο να μπορέσουν να
σβήσουν οι φωτιές, έχασε έναν κινητήρα, ενώ
έκανε ρίψεις. Παρ' όλα αυτά οι πιλότοι του κατάφ-
εραν να το προσγειώσουν με δυσκολία μεν, αλλά
με ασφάλεια στην Ελευσίνα.Το Beriev 200 θα
μπορέσει να επιχειρήσει ξανά σε 24 ή το αργότε-
ρο 48 ώρες, όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα
πληροφορίες.

Στη φωτιά στη Βαρυμπόμπη το ρωσικό αεροσ-
κάφος έκανε πολλές ρίψεις.  είχε ριχτεί και στη
«μάχη» με τις φλόγες στην πρόσφατη πυρκαγιά
στη Σταμάτα στις 27 Ιουλίου αλλά και στη φωτιά
στη Ζήρια Αχαΐας στις 31 Ιουλίου. Είναι σχεδια-
σμένο για επιχειρήσεις με διμελές πλήρωμα, διαθ-
έτει οκτώ δεξαμενές και μπορεί να συγκεντρώνει
και να μεταφέρει 12 τόνους νερού από την θάλασ-
σα σε 14 δευτερόλεπτα με κύματα έως 1,2 μέτρα. 

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μεγαρέων
μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ από τον Δήμο Μεγαρέων
αναφέρει ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα
στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της μακροχρόνιας ανεργίας και την επα-
νασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την
αγορά εργασίας καθώς και στην προαγωγή
της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο με την
κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια οκτώ (8)
μηνών, θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρό-
νια ανέργους και θα χρηματοδοτηθεί από ευρ-
ωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Περιλαμβάνει απασχόληση με εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα , η οποία θα παρέχε-
ται με την μορφή συγκεκριμένων έργων. Τα
έργα αυτά δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής
των κατοίκων του Δήμου (αναβάθμιση υπηρεσιών, εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους κατοίκων κλπ).

Τα έργα που θα υλοποιηθούν επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους που
στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, στη συντήρηση και αναβάθμιση
μικρών υποδομών, στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, στην αναβάθμιση και προστασία του Περι-
βάλλοντος.

Ο Δήμος Μεγαρέων στο διάστημα από 4.8.21 έως 17.8.21 θα δηλώσει τις ειδικότητες του προσωπικού, που θα
απασχοληθεί και με νέα ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί ημερομηνία και η πλατφόρμα υποβολής, από τους ενδιαφ-
ερόμενους των αιτήσεων ηλεκτρονικά, για τις προσλήψεις.

Δήμος Χαϊδαρίου: Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων
μέσω Κατάρτισης

ΤΟΠΙΚΟ LOCKDOWN ΣΕ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ 
Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως 06:00
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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
Ασπρόπυργος:26-05-2021 
Αρ. πρωτ. : 9424
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.
23η/2021 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ασπροπύργου.

Αρ. Απόφ.:152
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τα

πεπραγμένα της Οικονομικής Επι-
τροπής   το Β  ́εξάμηνο  του έτους

2020.

Στον  Ασπρόπυργο και  στο Δημοτικό
Κατάστημα σήμερα την 25η Μαΐου
ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνή-
λθε, η δια περιφοράς συνεδρίαση,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, ύστερα  από τ ην υπ’
αριθ.9133/21-05-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου & Αντιδ-
ημάρχου κ. Αντώνιου Ν. Καραμ-
πούλα, η οποία νόμιμα δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-mail
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφ-
ωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006,
των άρθρων 72, 75 και 225 του Ν.
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν
με τα άρθρα 77 & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3 του
Ν.4623/2019.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι δήλωσαν την
συμμετοχή τους, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη δια περιφοράς 23η
συνεδρίαση σε σύνολο εννέα (9)
μελών παρευρέθηκαν τα οκτώ  (8)  -
στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.
Μυλωνάς Αλέξανδρος- και απόντα
ένα (1) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
7.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απα-
ρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της δια περιφοράς 23ης συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη
απόφασης για τα πεπραγμένα του Β
εξαμήνου  της Οικονομικής  Επιτρο-
πής», ως κατωτέρω :

Κύριοι συνάδελφοι ,
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
72 του ν.3852/2010 όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40
του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197Α), η Οικο-
νομική Επιτροπή, δια μέσου του
Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμ-
ηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση
πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε
ειδική συνεδρίαση.
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων
αποτυπώνει τις ενέργειες της Οικονο-
μικής Επιτροπής   το Β ́  εξάμηνο  του
έτους   2020, ανά τομέα αρμοδιότητας
της, ως εξής: 
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτρο-
πής Δήμων» (αρθ. 72 Ν. 3852/2020
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει) ⦁ Η Οικονομική Επιτροπή
είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για
τον έλεγχο και την παρακολούθηση
της οικονομικής και διοικητικής λειτο-
υργίας του δήμου.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφ-
ασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτι-
κές αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη
του Προέδρου της, τον κανονισμό λει-
τουργίας της. 

β) Συν τάσσει και εισηγείται το
σχέδιο του προϋπολογισμού και
ελέγχει την  πρόοδο υλοποίησής
του. Έχει την  ευθύν η για την
πιστή εκτέλεση του προϋπολογι-

σμού και υποβάλλει αν ά τρίμην ο
έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην  οποία παρου-
σιάζεται η κατάσταση των  εσό-
δων  και εξόδων  του Δήμου. Η

έκθεση αυτή, στην  οποία
καταχωρούν ται και τυχόν  παρ-
ατηρήσεις της μειοψηφ ίας,
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του δήμου

Γ) Εγκρίν ει τον  απολογισμό του
Δήμου, καθώς και τους προϋ-
πολογισμούς, ισολογισμούς,

απολογισμούς, ετήσια προγράμ-
ματα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγμέν ων  των  ν ομικών

προσώπων  και επιχειρήσεων
του Δήμου.

Δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτ-
ημάτων πρόσληψης του πάσης

φύσεως προσωπικού του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικ-

ηγόρων και νομικών συμβούλων με
σχέση έμμισθης εντολής.

Ε) Εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο το πολυετές σχέδιο
αξιοποίησης της ακίν ητης περ-
ιουσίας του δήμου και έχει την
ευθύν η και την  αποφ ασιστική
αρμοδιότητα για την  υλοποίησή
του. 
Για την  ετήσια πρόοδο υλο-
ποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρ-
ος της Οικον ομικής Επιτροπής
εν ημερών ει το δημοτικό
συμβούλιο, σε ειδική συν εδρία-
ση, κατά τον  μήν α Δεκέμβριο
κάθε έτους. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ΣΤ) Αποφ ασίζει για:

1. Την  κατάρτιση των  όρων , τη
σύν ταξη των  διακηρύξεων , τη
διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφ ής δημοπρασιών  και
διαγων ισμών , συμπεριλαμβα-
ν ομέν ων  και αυτών  που αφ ορ-
ούν  σε έργα, μελέτες, προμήθει-
ες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των  ειδικών  επι-
τροπών  διεξαγωγής και αξιολόγ-
ησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμον ες, υπαλλήλους του
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλο-
υς.

2.Την  τροποποίηση του φ υσι-
κού ή οικον ομικού αν τικειμέ-
ν ου συμβάσεων , σύμφ ων α με
την  εφ αρμοζόμεν η σε κάθε 

περίπτωση ν ομοθεσία, και
εγκρίν ει το πρωτόκολλο παρα-
λαβής με αιτιολογημέν η απόφ α-
σή της.
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Ζ. Ασκεί καθήκον τα αν αθέτου-
σας αρχής για τις συμβάσεις
έργου, μελετών , υπηρεσιών  και
προμηθειών , αν εξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην  των

περιπτώσεων  απευθείας αν άθ-
εσης που υπάγον ται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και
των  περιπτώσεων  του άρθρου
44 του ν . 4412/2016 (Α' 147),

και αποφ ασίζει για την  έγκριση
και παραλαβή των  πάσης
φ ύσεως μελετών  του δήμου,
σύμφ ων α με το άρθρο 189 του
ν . 4412/2016.

Η) Αποφ ασίζει για την  υποβολή
προτάσεων  εκ μέρους του
δήμου για τη χρηματοδότηση ή
επιχορήγηση δράσεων , προγρ-
αμμάτων  και αν τίστοιχων
έργων  από εθν ικούς πόρους,

πόρους της Ευρωπαϊκής Έν ω-
σης ή οποιουδήποτε άλλου
φ ορέα και αποφ ασίζει, όπου
απαιτείται, για την  αποδοχή
χρηματοδότησης ή επιδότησης
ή επιχορήγησης πράξεων  που

εν τάσσον ται στα πάσης
φ ύσεως αν απτυξιακά προγράμ-
ματα ή προγράμματα επιχορήγ-
ησης.

Ι) Αποφ ασίζει για την  υποβολή
προσφ υγών  στις διοικητικές
αρχές και αποφ ασίζει για την
άσκηση ή μη όλων  των  έν δι-
κων  βοηθημάτων  και των  έν δι-
κων  μέσων , καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης,
αποφ ασίζει τον  συμβιβασμό ή
την  κατάργηση δίκης που έχει
αν τικείμεν ο ποσό έως εξήν τα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ. Όταν  το αν τικείμεν ο της
δίκης είν αι άν ω του ποσού
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη
απόφ ασης από το δημοτικό

συμβούλιο. Δεν  επιτρέπεται
συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης για απαιτήσεις μισθών ,
επιδομάτων , αποζημιώσεων ,
εξόδων  παράστασης, εξόδων
κίν ησης και γεν ικά μισθολο-
γικών  παροχών  οποιασδήποτε
μορφ ής, εξαιρουμέν ων
εκείν ων  για τις οποίες το
ν ομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με
απόφ αση αν ωτάτου δικα-
στηρίου. Η διάταξη του προη-
γούμεν ου εδαφ ίου, ειδικά για
την  άσκηση εν δίκων  μέσων
κατά απόφ ασης, δεν  εφ αρμόζε-

ται σε περιπτώσεις δίκης που
αφ ορά στον  προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέ-
σης μεταξύ εργαζομέν ων  και
του δήμου. Η απόφ αση της
Οικον ομικής Επιτροπής για τις
περιπτώσεις των  προηγούμε-
ν ων  εδαφ ίων , λαμβάν εται
ύστερα από γν ωμοδότηση δικ-
ηγόρου, η έλλειψη της οποίας
συν επάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφ ασης. Η παρ-
ούσα ρύθμιση ισχύει και όταν  η
αρμοδιότητα ασκείται από το
δημοτικό συμβούλιο.

ΙΑ)  . Αποφ ασίζει για: 
� Τη μετακίν ηση και
την  έγκριση της αποζημίωσης
των  δαπαν ών  μετακίν ησης
του δημάρχου, των  αν τιδ-
ημάρχων  και των  δημοτικών
συμβούλων , εκτός της έδρας
του δήμου για εκτέλεση υπηρ-
εσίας. Σε κατεπείγουσες περι-
πτώσεις επιτρέπεται ν α μετα-
κιν ηθεί εκτός έδρας ο δήμα-
ρχος, ο αν τιδήμαρχος ή μέλος
του δημοτικού συμβουλίου
χωρίς προηγούμεν η απόφ αση
της οικον ομικής επιτροπής.
Στις περιπτώσεις αυτές, η επι-
τροπή αποφ ασίζει στην  αμέ-
σως επόμεν η συν εδρίασή της,
αν  η μετακίν ηση ήταν  επιβεβ-
λημέν η ή όχι,

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
2) Την  καταβολή εξόδων
κίν ησης και ημερήσιας αποζ-
ημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτρ-
οπών  ή ομάδων  εργασίας ή
ομάδων  διοίκησης έργου, που
συγκροτούν ται από την  Εκτελε-
στική Επιτροπή ή τον  δήμαρχο,
μετακιν ήσεις στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό, οι οποίες
γίν ον ται για εκτέλεση υπηρ-
εσίας, σχετικής με το έργο τους,
σύμφ ων α με τα οριζόμεν α
στην   παρ. Δ.9 του ν .
4336/2015 (Α' 94).

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
ΙΒ)Αξιολογεί και μελετά την
αν άγκη σύν αψης δαν είων  με
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

διαπραγματεύεται με αυτά τον
καθορισμό των  όρων  δαν ει-
οδότησης και υποβάλλει σχετι-
κή εισήγηση προς το δημοτικό
συμβούλιο.

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ                                        
ΙΓ) Εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο τα σχέδια καν ον ι-
στικών  αποφ άσεων  του
δήμου, με την  επιφ ύλαξη της
περ. ν ' της παρ. 1Β του άρθρου
73, αξιολογεί την  υλοποίησή
τους και εισηγείται τροποποιή-
σεις, όπου απαιτούν ται. Οι
καν ον ιστικές αποφ άσεις αξιο-
λογούν ται υποχρεωτικά από
την  οικον ομική επιτροπή κάθε
δύο (2) χρόν ια, από την  έν αρξη
ισχύος τους.

ΙΔ) Αποφ ασίζει για την  αν άθε-
ση σε δικηγόρο της παροχής
γν ωμοδοτήσεων , μόν ο εφ ό-
σον  δεν  έχουν  προσληφ θεί
στον  δήμο δικηγόροι με μην ιαία
αν τιμισθία. Με απόφ ασή της,

είν αι δυν ατή η κατ' εξαίρεση
αν άθεση σε δικηγόρο, εξώδικου
ή δικαστικού χειρισμού υπόθε-
σης, η οποία έχει ιδιαίτερη
σημασία για τα συμφ έρον τα του
δήμου και απαιτεί εξειδικευμέν η

γν ώση ή εμπειρία. Στις περι-
πτώσεις αυτές, η αμοιβή του
δικηγόρου ορίζεται σύμφ ων α με
το άρθρο 281 του Κώδικα
Δήμων  και Κοιν οτήτων  (ν .
3463/2006, Α' 114).

ΙΕ) Αποφ ασίζει για: 
1. Τη διαγραφ ή χρεών  και την

απαλλαγή από προσαυξήσεις,
κατά το άρθρο 174 του Κώδικα

Δήμων  και Κοιν οτήτων ,

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6
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2.Τη διευκόλυν ση οφ ειλετών
για ποσά άν ω των  εκατόν
πεν ήν τα χιλιάδων  (150.000)
ευρώ, κατά το άρθρο 170 του
Κώδικα Δήμων  και Κοιν οτή-
των ,

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ

3.Τη χρηματοδότηση κοιν ωφ -
ελών  επιχειρήσεων  κατά την
παρ. 1 του άρθρου 259 του

Κώδικα Δήμων  και Κοιν οτή-
των , καθώς και για την  έγκριση
της απόφ ασης του διοικητικού
συμβουλίου της κοιν ωφ ελούς
επιχείρησης για είσπραξη εύλογ-
ης αποζημίωσης κατά την  παρ.
3 του ίδιου άρθρου, 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

4την  παραχώρηση εγκαταστά-
σεων , εξοπλισμού και μέσων

προς τις κοιν ωφ ελείς επιχειρή-
σεις, κατά την  παρ. 4 του άρθρ-
ου 259 του Κώδικα Δήμων  και
Κοιν οτήτων .

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ

ΙΣΤ)Αποφ ασίζει για την  απο-
δοχή κληρον ομιών , κληροδο-
σιών  και δωρεών  προς τον
Δήμο

ΙΖ)Αποφ ασίζει για τη σύν αψη
χρηματοδοτικών  μισθώσεων
(leasing) μηχαν ολογικού εξοπλι-
σμού και οχημάτων  του Δήμου.

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ΙΗ)Αποφ ασίζει για την  απο-
δοχή πάσης φ ύσεως χρηματο-
δοτήσεων , επιχορηγήσεων ,
συμπεριλαμβαν ομέν ων  κατα-
ν ομών  Κεν τρικών  Αυτοτελών
Πόρων , επιδοτήσεων , δωρ-
εών  προς τον  δήμο και αποφ -
άσεων  έν ταξης πράξεων  του
σε αν απτυξιακά προγράμματα,
καθώς και για την  παροχή
δεσμευτικής εισήγησης
αν αμόρφ ωσης του προϋπολο-
γισμού, κατά τη διαδικασία της

παρ. 1 του άρθρου έκτου της
από 22.8.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομέν ου (Α' 161), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν . 4722/2020 (Α' 177).

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

Αποφ ασίζει για την  έγκριση
των  δαπαν ών  και τη διάθεση
όλων  των  εγγεγραμμέν ων
στον  προϋπολογισμό
πιστώσεων , συμπεριλαμβαν ο-
μέν ων  των  πιστώσεων  που
εγγράφ ον ται σε αυτόν  με
αν αμόρφ ωση, με την  έκδοση
της σχετικής απόφ ασης αν άλ-
ηψης υποχρέωσης. Για την
άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν  απαιτείται προη-

γούμεν η απόφ αση συλλογικού
οργάν ου, εκτός αν  αυτή είν αι
απαραίτητη, προκειμέν ου ν α
επιτευχθεί η απαιτούμεν η
εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην  τελευταία αυτή περίπτω-
ση, πριν  από την  απόφ αση
του δημάρχου, προηγείται
απόφ αση της οικον ομικής επι-
τροπής για μέρος ή το σύν ολο
των  πιστώσεων  που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμέν η
θεωρείται η πίστωση, όταν
κατον ομάζεται ρητά   η συγκε-
κριμέν η δαπάν η για την  οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται
στο αν αλυτικότερο δυν ατό
επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού. 

Η οικον ομική επιτροπή, μπορεί
κατά την  κρίση της, ν α αποφ -
ασίζει για την  σύν αψη και αν ά-
θεση δημόσιας σύμβασης
σύμφ ων α με τις διατάξεις του
ν . 4412/2016 (Α΄147) για την
εκτέλεση συγκεκριμέν ων  υπηρ-
εσιών  συλλογής και μεταφ οράς
στερεών  αποβλήτων  και αν ακ-
υκλώσιμων  υλικών , καθαριότ-
ητας κοιν όχρηστων  χώρων
και δημοτικών  κτιρίων , καθώς
και συν τήρησης χώρων
πρασίν ου και ηλεκτροφ ωτι-
σμού, εφ όσον  οι σχετικές
πιστώσεις είν αι εγγεγραμμέν ες
στον  προϋπολογισμό. Με την
ως άν ω απόφ αση της οικον ο-
μικής επιτροπής καθορίζον ται
ιδίως το αν τικείμεν ο των  παρ-
εχόμεν ων  υπηρεσιών , η διάρ-
κεια και η περιοχή, εν τός της
οποίας αυτές παρέχον ται
(Νόμος 4674/2020 Άρθρο 117 ).

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
� Το Β΄ εξάμην ο του
έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν
38 Συν εδριάσεις εκ των
οποίων  οι 11 από αυτές ήταν
έκτακτες -λόγω του cov id-19 και
27συν εδριάσεις  προγραμματι-
σμέν ες.
� Ελήφ θησαν  αποφ ά-
σεις για 262 θέματα  εκ των
οποίων  157 ψηφ ίστηκαν
ΟΜΟΦΩΝΑ και 105
ψηφ ίστηκαν  ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Κατόπιν  ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη ν α αποφ ασίσουν  σχετικά
με το θέμα.
� Τον  λόγο έλαβε ο επι-
κεφ αλής της Δημοτικής παρά-
ταξης «Λαϊκή Συσπείρωση

Ασπροπύργου» , κ. Τσοκάν ης
Αλέξαν δρος και τοποθετήθηκε
ως εξής :
Τα πεπραγμέν α της Οικον ομι-
κής Επιτροπής κατά το Β εξάμ-
ην ο του έτους 2020 κιν ήθηκαν
στα πλαίσια της πολιτικής της
Διοίκησης του Δήμου, μακριά
από τις αν άγκες της πλειοψ-
ηφ ίας των  κατοίκων  του.
Δεμέν η στο άρμα των  κυβερν -
ητικών  επιλογών , όπου έργα
βελτίωσης των  συν θηκών
ζωής των  πολιτών , όπως Σχο-
λεία, Κέν τρο Υγείας, χώροι
πρασίν ου και επιτέλους κλείσι-
μο της χωματερής ΔΕΝ βρέθη-
καν  ποτέ στην  ημερήσια διά-
ταξη της.

Η Οικον ομική Επιτροπή μετά
από διαλογική συζήτηση και
αφ ού έλαβε υπόψη:
� Την  τοποθέτηση του
Προέδρου, κ. Αν τών ιου Καραμ-
πούλα.
� Την  τοποθέτηση του
κ. Τσοκάν η Αλέξαν δρου.
� Την  επιστολική
ψήφ ο των  συμμετεχόν των .
� Τις διατάξεις τις παρ.
3 του άρθρου 72 του
ν .3852/2010 όπως αν τικατα-
στάθηκε και ισχύει

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποία ΥΠΕΡ της «Λήψης απόφ -
ασης για τα πεπραγμέν α της
Οικον ομικής Επιτροπής   το Β ΄
εξάμην ο  του έτους   2020»,
τάχθηκαν  έξι (6) μέλη της Επιτρ-
οπής και ον ομαστικά οι κ.κ.:
1. Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
4. ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
2. Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5.
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Και
ΚΑΤΑ  δύο μέλη  εκ των  οποίων
οι κ. κ.  :

Ο  επικεφ αλής της δημοτικής
παράταξης «Ασπρόπυργος
Αλλάζουμε », κ. Ηλίας Ιωάν ν ης
και ο   επικεφ αλής της δημοτι-
κής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρ-
ωση Ασπροπύργου»,  κ. Τσο-
κάν ης Αλέξαν δρος δεν
ψηφ ίζουν  το θέμα.

Αποφ ασίζουν
Κατά πλειοψηφ ία

Εγκρίν ουν  την  σύν ταξη των
πεπραγμέν ων  της Οικον ομικής
Επιτροπής του Β  ́εξαμήν ου  του
έτους   2020,  όπως παραπάν ω
αν αφ έρθηκε.

Η αν ωτέρω Έκθεση Πεπραγμέ-
ν ων  θα υποβληθεί στο Δημο-
τικό Συμβούλιο προς συζήτηση
και έγκριση σε ειδική συν εδρία-
ση.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 152.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ



Μ
ε πρωτοβουλία του
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η
Αττικής και προέδρ-

ου του  Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών εκδόθηκε οδηγός o
οποίος εφιστά την προσοχή
στους πολίτες και ειδικά σε
όσους ανήκουν στις ευπαθ-
είς ομάδες του πληθυσμού,
για την προστασία τους από
το νέφος της πυρκαγιάς. 

«Η λήψη μέτρων προ-
στασίας από όλους τους
πολίτες είναι αναγκαία,
καθώς η ατμόσφαιρα είναι
ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε
πολλές περιοχές της Αττι-
κής. Για το λόγο αυτό απαι-
τείται μεγάλη προσοχή από
τους πολίτες και ειδικά από
εκείνους που έχουν αναπ-
νευστικά προβλήματα. 

Σε περίπτωση που δεν
είναι εφικτό να μετακινηθούν
από τα σημεία που κατα-
γράφονται υψηλές τιμές
αιωρούμενων σωματιδίων
προτείνεται η παραμονή
τους εντός των οικιών με τη
χρήση κλιματισμού», τονίζει
ο Περιφερειάρχη Αττικής και
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης.

Όταν εκδηλώνονται οι πυρ-
καγιές, ακόμη και εάν
βρίσκεστε αρκετά χιλιόμε-
τρα  μακριά από το σημείο
της πυρκαγιάς,  ο καπνός
και τα αιωρούμενα
σωματίδια μπορεί να φτά-
σουν  στην περιοχή σας και
να επιβαρύνουν την κατά-
σταση της υγείας σας. Ο
καπνός που προκαλείται
από τις πυρκαγιές σε δάση
ή και κατοικημένες περιοχές
είναι ένα μείγμα αερίων και
λεπτών σωματιδίων από
καμένα δέντρα και φυτά,
κτίρια, δομικά υλικά, πλαστι-
κά και άλλα στοιχεία.

Ο καπνός από τις πυρκα-
γιές δεν μπορεί να προκα-
λέσει νόσο, αλλά είναι
σημαντικό να προστατεύσε-
τε το αναπνευστικό σας
σύστημα, και των οικείων
σας, ηλικιωμένων ευπαθών
ατόμων και μικρών παιδιών,
για τις επόμενες ώρες ή και
ημέρες μετά από την εκδή-
λωση της μεγάλης πυρκα-
γιάς.Θα πρέπει να γνωρίζε-
τε ότι κάτω από αυτές τις
συνθήκες, τίθεται σε κίνδυνο
η υγεία ατόμων που
πάσχουν από  

άσθμα, 
Χρόνια Αποφρακτική Πνε-

υμονοπάθεια (ΧΑΠ)
καρδιακή νόσο
καθώς και η υγεία των 
παιδιών  
των εγκύων  
και των πυροσβεστών και

εθελοντών που επιχειρούν    
Οι  ομάδες αυτών των ατό-

μων είναι ιδιαίτερα εκτεθει-
μένες στις επιπτώσεις από
τον καπνό και τις υψηλές
θερμοκρασίες που συνο-
δεύουν τις μεγάλες πυρκαγι-
ές

Αναπνευστικά προβλή-
ματα 

Αναπνευστικά προβλήμα-

τα μπορεί να εμφανιστούν
αμέσως με την εκδήλωση
πυρκαγιάς, σε μικρή ή
μεγάλη ακτίνα από το
σημείο της φωτιάς, τα οποία
μπορεί να επιμένουν ανά-
λογα με την κατάσταση της
υγείας των πολιτών  και των
ατόμων που ανήκουν στις
ευπαθείς  ομάδες, και μπο-
ρεί να προκαλέσουν :

Βήχα
Δυσχέρεια στην αναπνοή,

δύσπνοια  
Εκδήλωση ασθματικής

κρίσης 
Τσούξιμο στα μάτια
Κάψιμο στο λαιμό 
Ρινική καταρροή 
Πονοκεφάλους 
Κόπωση 
Πόνο στο στήθος
Ταχυκαρδία 
Σε ιδιαίτερα κίνδυνο από

τις επιπτώσεις του καπνού
με την εκδήλωση πυρκαγιάς
βρίσκονται τα άτομα με χρό-
νια νοσήματα, και ευπαθείς
ομάδες  πληθυσμού.

Έγκυες γυναίκες
Οι έγκυες γυναίκες χρειά-

ζεται  να προσέχουν ιδιαίτε-
ρα σε περίπτωση εκδήλωση
πυρκαγιάς  και οπωσδήποτε
να προστατεύονται από τον

καπνό της πυρκαγιάς αν
πλήξει την περιοχή στην
οποία βρίσκονται ανεξάρτ-
ητα από το πόσο μακριά
είναι η εστία της πυρκαγιάς 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε
προμηθευθεί τα συνταγογρ-
αφούμενα και τα απαρ-
αίτητα για σας  φάρμακα,  7
έως 10 ημερών,  και τις
βιταμίνες για προγεννητική
υποστήριξη που σας έχει
συστήσει ο γιατρός σας  και
φυλάξτε τα σε αδιάβροχο,
αεροστεγές  δοχείο ή σκεύος
για να πάρετε μαζί σας εάν
χρειαστεί να εκκενώσετε τον
χώρο που βρίσκεστε ή την
κατοικία σας.

Κρατήστε μια συσκευα-
σμένη τσάντα στο χέρι με
ρούχα τόσο για εσάς αλλά
και για το μωρό, για την
περίπτωση που έρθει η
στιγμή του τοκετού, ή
υπάρχει ενδεχόμενο
πρόωρου τοκετού. 

Αποφύγετε το μαγείρεμα,
γιατί το τηγάνισμα ή η ψηστι-
έρα μπορεί να επι-
δεινώσουν τη ρύπανση του
εσωτερικού αέρα. Αγοράστε
έτοιμα τρόφιμα ή κονσέρβες
ώστε να μην  χρειαστεί να
μαγειρέψετε. 
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Οδηγός προστασίας των πολιτών από τις πυρκαγιές 
Γ. Πατούλης: «Απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους πολίτες και

ειδικά από εκείνους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα»

ΔΗΜΟΙ: Αιτήσεις για προσλήψεις  
προσωπικού καθαριότητας 
των σχολικών μονάδων 

Ξεκινούν οι αιτήσεις σε πολλούς δημους για την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία και
συγκεκριμένα  από σήμερα , Παρασκευή 6 Αυγούστου
2021 θα υποβάλλονται αιτήσεις σε  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων
για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Αιτήσεις: 06/08 – 12/08/21.

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων,
για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Αιτήσεις: 06/08 – 12/08/21.

Συλλυπητήριο μήνυμα του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής 
Ελευθερίου Κοσμόπουλου
για τον θάνατο του Διευθυντή
Πολιτικής Προστασίας Αττικής 
Ιωάννη Λειβαδάρου

Σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής θρηνεί έναν πολύτιμο κρίκο.
Εκφράζω τη βαθιά θλίψη μου για τον απρ-
οσδόκητο χαμό του Διευθυντή Πολιτικής
Προστασίας Αττικής, εξαίρετου συνεργάτη
και αγαπητού φίλου Ιωάννη Λειβαδάρου. 
Με τον Γιάννη δουλέψαμε σκληρά στην
προετοιμασία και αντιμετώπιση πολλών
κρίσιμων καταστάσεων στην περιοχή μας.
Ήταν ένα εργατικό στέλεχος της Περιφέρει-
ας Αττικής, ένας φιλικός συνεργάτης, ένας
άξιος άνθρωπος.
Προσωπικά εγώ όπως και όλοι οι συνεργά-
τες του στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτι-
κής Αττικής εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
οικείους του.



Μεγάλη αναζωπύρωση της
φωτιάς στη Βαρυμπόμπη 

- Εκκενώθηκαν και πάλι
οικισμοί 

Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς
εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Βαρ-
υμπόμπη, σε διάφορα σημεία. Οι φλόγες
κατευθύνθηκαν  προς την Ιπποκράτειο
Πολιτεία και τη Δροσοπηγή. Για το λόγο
εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους στη
Δροσοπηγή και Ιπποκράτειο Πολιτεία να
εκκενώσουν προληπτικά τους οικισμούς. 

Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα από το
112 προς τους κατοίκους του Κρυονερίου
να κλείσουν καμινάδες, παράθυρα και
πόρτες για να μην μπουν καύτρες στα
σπίτια τους.

Η μία αναζωπύρωση ήταν κοντά στα
πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόϊ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η τρίτη
αναζωπύρωση εντοπίσθηκε  κοντά στην
περιοχή των Αδάμων στο ρέμα της Χελι-
δονούς.

Παρέμβαση Εισαγγελίας για τα αίτια
της καταστροφικής πυρκαγιάς

Σημειώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Αθηνών διέταξε τη διενέργεια προ-
καταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της
οποίας θα διερευνηθούν τα ακριβή αίτια
της καταστροφικής πυρκαγιάς στην περ-
ιοχή της Βαρυμπόμπης .

Αφορμή για την παρέμβαση της Εισαγ-
γελίας στάθηκαν τόσο δημοσιεύματα του
έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου όσο και
αναφορά δικηγόρου με την οποία θέτει
σειρά ερωτημάτων μεταξύ των οποίων τα
εξής:

- Ξεκίνησε (όπως διαδίδεται) η φωτιά
από μετασχηματιστή;

- Είναι αληθές όπως αναφέρθηκε σε
τηλεοπτικό σταθμό στις 4.8.2021, ότι σε
πολλές περιοχές (όπως πχ.Βαρυμπόμπη)
δεν μπορούσαν να γίνουν εναέριες
ρίψεις, διότι υπήρχαν πυλώνες υψηλής
τάσης;

-Είναι συμβατό για τη δημόσια υγεία και
ασφάλεια να υπάρχουν μη υπογειοποι-
ημένοι πυλώνες υψηλής τάσης εντός αστι-
κού ιστού;

Την προκαταρκτική έρευνα θα διενε-
ργήσει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώρ-
γος Νούλης.

ΓΓΠΠ: Σε κατάσταση συναγερμού έξι
περιφέρειες της χώρας και σήμερα  Παρ-
ασκευή

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάστα-
ση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5)
προβλέπεται αύριο για πολλές περιοχές
της χώρας σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβ-
λεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η
γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς- Κατάστα-
ση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5)
προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐ-

ας, ΠΕ Ηλείας)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοι-

ας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ
Φωκίδας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων, ΠΕ

Ρεθύμνου)
Ακόμη, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκα-

γιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται
αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (ΠΕ Έβρου, ΠΕ Καβάλας και
νήσος Θάσος)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ
Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Θεσπρωτίας,

ΠΕ Πρέβεζας)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτω-

λοακαρνανίας)
Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ

Λασιθίου)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)
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Σήμερα Παρασκευή 6 Αυγούστου
2021 θα πραγματοποιηθούν από το
Υπουργείο Εργασίας και  Κοινω-
νικών Υποθέσεων καταβολές συνο-
λικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, σε
30.586 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν:

α) Σε αναστολές συμβάσεων
εργασίας για τον μήνα Ιούλιο 2021
για συνολικά 29.826 δικαιούχους,
στους οποίους θα κατευθυνθεί το
ποσό των 14.685.576 ευρώ για την
πληρωμή αποζημίωσης ειδικού
σκοπού.

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες
δηλώσεις καλλιτεχνών για τους
μήνες Νοέμβριο και  Δεκέμβριο
2020, Ιανουάριο και Φεβρουάριο
2021 (υπόλοιπα) για συνολικά 730
δικαιούχους, στους οποίους θα

κατευθυνθεί  το ποσό των
387.670,82 ευρώ για την πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

γ) Σε μονομερείς δηλώσεις εργα-
ζομένων ειδικών κατηγοριών που
απασχολούνται στον κλάδο του τουρ-
ισμού για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021 (υπόλοιπα) για
συνολικά 30 δικαιούχους στους
οποίους θα κατευθυνθεί το ποσό
των 16.020 ευρώ για την πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Περιστέρι: Τρεις τραυματίες 
σε ένοπλη συμπλοκή
Μεταφέρθηκαν στο Αττικόν και το Θριάσιο Νοσοκομείο 

Έ
νας άνδρας αλβανικής καταγωγής και δύο Έλληνες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι τα
ξημερώματα της Πέμπτης σε νοσοκομεία, πιθανότατα έπειτα από ένοπλη αιματηρή
συμπλοκή στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, στις 4.00 διακομίστηκε από το Μπουρνάζι στο Αττικό Νοσοκομείο ένας
35χρονος Αλβανός, ο οποίος έφερε τρία τραύματα από σφαίρες και παραμένει για νοσηλεία.
Γύρω στις 5.30, μεταφέρθηκαν από το Ιατρικό Περιστερίου στο Θριάσιο Νοσοκομείο, δύο
Έλληνες, εκ των οποίων ο ένας φέρει τραύμα από σφαίρα στον αστράγαλο και ο άλλος
σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τι σχέση έχουν οι τρεις τραυματίες
μεταξύ τους και τι ακριβώς έχει συμβεί.

Σήμερα 6/8 η καταβολή της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού
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Τ
ην  άμεση μεταφορά σημαν τικών
ποσών  για τη στήριξη των
κατοίκων  της βόρειας Αττικής που

επλήγησαν  από την  καταστροφική
πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης εξήγγειλε ο
υπουργός Εσωτερικών  Μάκης Βορίδης
μιλών τας το πρωί της Πέμπτης στην
ΕΡΤ.

Συγκεκριμέν α, ο κ. Βορίδης προαν ήγ-
γειλε τη μεταφορά ποσού 60.000 ευρώ
στον  Δήμο Αχ αρν ών , 60.000 ευρώ
στον  Δήμο Κηφισιάς και 30.000 ευρώ
στον  Δήμο Διον ύσου.

Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι θα διατε-
θεί το ποσό των  600 ευρώ έως 6.000
ευρώ για τις άμεσες αν άγκες των  πυρ-
όπληκτων  και έως 8.000 ευρώ για τις
επιχ ειρήσεις «προκειμέν ου στη
συν έχ εια ν α προχ ωρήσουμε στη στε-
γαστική συν δρομή εκείν ων  που έχ α-
σαν  τα σπίτια τους».

Εξειδικεύον τας το μέτρο της στεγαστι-
κής συν δρομής, ο υπουργός σημείωσε
ότι καταβάλλεται το 80% εν ώ για το
υπόλοιπο 20% υπάρχ ει η δυν ατότητα
λήψης δαν είου με την  εγγύηση του
ελλην ικού Δημοσίου μέχ ρι του ποσού
των  150.000 ευρώ εν ώ θα υπάρξει

πρόβλεψη και για αν αστολή φορολο-
γικών  υποχ ρεώσεων .

Δήλωσε μάλιστα ότι το ίδιο μοντέλο
θα εφαρμοστεί σε όλους τους πυρ-
όπληκτους όλης της χώρας.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όπου χ ρει-
αστεί θα διατεθούν  και πρόσθετα ποσά
και σημείωσε ότι η διαδικασία της στε-
γαστικής συν δρομής κιν είται από το
υπουργείο Υποδομών  και Μεταφορών
το οποίο θα κάν ει και την  καταγραφή
των  ζημιών . Εξάλλου, ο κ. Βορίδης
τόν ισε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία
κλήθηκε ν α αν τιμετωπίσει πάν ω από
100 δασικές πυρκαγιές και εξήγησε ότι
τα μέτρα πρόληψης που είχ αν  ληφθεί
οδήγησαν  σε έν α διαφορετικό αποτέλε-
σμα σε σχ έση με αν άλογης έν τασης
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν  στο παρ-
ελθόν . Αν έφερε μάλιστα ως παράδειγμα
το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
το οποίο χ αρακτήρισε «πάρα πολύ
κρίσιμο για ν α σώσεις αν θρώπιν ες
ζωές».

Επιπλέον  επεσήμαν ε την  κατάρτιση
σχ εδίων  εκκέν ωσης που εφαρμόζον ται

σε αυτές τις περιπτώσεις και εξήρε τη
συν δρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των  ιδιωτών  πολιτών  που όπως
είπε «έχ ουν  αποκτήσει έν α αυξημέν ο
αίσθημα επαγρύπν ησης ευθύν ης και
συμμορφών ον ται με τις οδηγίες που
λαμβάν ουν ». Πρόσθεσε δε ότι στις
συγκεκριμέν ες περιοχ ές έχ ουν  διατεθεί
πολύ σημαν τικά ποσά προκειμέν ου ν α
υπάρξουν  καθαρισμοί των  δασών .

Τέλος, ο υπουργός σημείωσε ότι η
προτεραιότητα που έχ ει τεθεί από τον  

Π ρ ωθ υ π ο -
υργό είν αι η
προστασία της
αν θ ρ ώπ ι ν η ς
ζωής και υπο-
γράμμισε ότι
πλέον  υπάρχ ει
έν α διαφορε-
τικό πλαίσιο
στην  αν τι-
μετώπιση των
π υ ρ κ α γ ι ώ ν
εξηγών τας ότι
τα εν αέρια
μέσα είχ αν
συν τηρηθεί, η

πυροσβεστική υπηρεσία είχ ε διαθέσι-
μους άν τρες και η Πολιτική Προστασία
έχ ει εν ισχ υθεί σημαν τικά. «Αν  κοιτάξει
καν είς θα διαπιστώσει ότι η δασική
έκταση που επλήγη στη Βαρυμπόμπη
είν αι ίδια με αυτή στο Μάτι. Καταλα-
βαίν ει λοιπόν  τη διαφορά της αν τι-
μετώπισης πολύ εύκολα και τη διαφορά
των  συν επειών , δεν  είν αι μία διαφορά
μόν ο διοικητική και οργαν ωτική αλλά
έχ ει συγκεκριμέν ο αποτέλεσμα».

ΥΠΕΣ: «Άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών των Δήμων Κηφισιάς, Αχαρνών, Διονύσου»
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Με μεγάλη οργαν ωτική και αγω-
ν ιστική επιτυχ ία πραγματοποι-
ήθηκε στα Χαν ιά το 2ο τουρν ο-
υά του 22ου Παν ελλην ίου πρω-
ταθλήματος Beach Handball και
παράλληλα το 8ο κύπελλο Ελλά-
δος. 2ος ο Ωρίων ας που εξασφ-
άλισε θέση στο Final-4.

Υπεν θυμίζουμε ότι ο Ωρίων ας
είχ ε καταλάβει την  3η θέση στο
πρώτο τουρν ουά που είχ ε διε-
ξαχ θεί στον  Ασπρόπυργο.
Εκτός του Ωρίων α συμμετείχ ε
στη διοργάν ωση και η γυν αικεία
ομάδα της ΕΑΧ Χαν ιά. Ο Ασπρ-
όπυργος στους Άν δρες και ο
Σπάρτακος στις Γυν αίκες
κατέκτησαν  τους τίτλους.

Οι απον ομές έγιν αν  από τον
Αν τιδήμαρχ ο Αθλητισμού
Χαν ίων  Στέλιο Μιχ αλάκη και το
μέλος της Επιτροπής Beach
Handball Νίκο Ματθαίου, εν ώ
υπεύθυν ος του τουρν ουά ήταν
ο πρόεδρος του Ωρίων α Χαν ίων

και μέλος της Επιτροπής Beach
Handball, Ευτύχ ης Χλωράκης.

Τελική κατάταξη
Άν δρες:
1) ΑΣΟΔ Ασπροπύργου
2) Ωρίων ας Χαν ίων
3) Απόλλων  Καλαμαριάς
4) Απόλλων  Σταυρούπολης
5) Κύκλωπες Αλεξαν δρούπολης
6) ΑΣ Άν οιξη Διον ύσου

7) ΑΟ Αν θούπολης

Γυν αίκες:
1) Σπάρτακος Eυόσμου
2) Sabbianco Ladiez Team
3) AC Ομόν οια Handball Team
4) Κύκλωπες Αλεξαν δρούπολης
5) ΑΕΠ Παν όραμα
6) ΑΣΟΔ Ασπροπύργου
7) ΕΑΧ Χαν ιά

Χάντμπολ: Ο Ασπρόπυργος κυπελλούχος
Ελλάδος – 2ος ο Ωρίωνας

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210

5580816

48
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Τοποθετήθηκε το ξύλινο
παρκέ στο κλειστό γήπεδο
μπάσκετ Τάκης Βογιατζής

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης για το
νέο παρκέ του κλειστού Γυμναστηρίου ΤΑΚΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ.
Το νέο μόνιμο ξύλινο δάπεδο είναι προδιαγρα-

φών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Μέσα στη θλίψη και μια σταγόνα χαράς!  Σχεδόν

τελείωσε και το "Τάκης Βογιατζής"!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΝΙΚΟΛ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ…

Ολυμπιακοί Αγώνες - Στίβος: Τέταρτη η
Στεφανίδη στον τελικό του επί κοντώ,

όγδοη η Κυριακοπούλου

Η Κατερίνα Στεφανίδη πάλεψε, όμως δε τα κατάφ-
ερε και αποχαιρέτησε τον τελικό στα 4.90 με τρεις
αποτυχημένες προσπάθειες. Η Νικόλ Κυριακο-
πούλου δεν τα κατάφερε, με τρία άκυρα άλματα
στα 4.70 και έμεινε στην 8η θέση.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στις δυο για την
προσπάθεια και για τις συγκινήσεις που κατά και-
ρούς μας έχουν χαρίσει!

AN.ΤΣ.

H AEK αν ακοίν ωσε τον   Κλεμάν  Μισελέν ! 

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή
Κλεμάν Μισελέν από τη Λανς. Ο διεθνής Γάλλος δεξιός
μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας

έως το καλοκαίρι του 2025 και πήρε τη φανέλα με τον
αριθμό 19.

Ο Κλεμάν Μισελέν γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1997 στην
πόλη Μονταμπάν της Γαλλίας. Σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε
στην Ακαδημία της Τουλούζ, παίρνοντας «προαγωγή»
αρχικά στην ομάδα Β του γαλλικού κλαμπ και στη συνέχεια
στην πρώτη ομάδα, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 20
Σεπτεμβρίου 2016, σε παιχνίδι απέναντι στη Λιλ για το
γαλλικό πρωτάθλημα.
Στην επόμενη διετία πραγματοποίησε 21 επίσημες
συμμετοχές με την Τουλούζ, ενώ το καλοκαίρι του 2018
δόθηκε ως δανεικός στην Αζαξιό, με την οποία αγωνίστηκε
σε 15 παιχνίδια στη σεζόν 2018-19. Με την ολοκλήρωση του
δανεισμού του υπέγραψε στη Λανς, με τη φανέλα της
οποίας την επόμενη διετία έπαιξε σε 54 ματς.

Παράλληλα, ο Μισελέν υπήρξε διεθνής με τις εθνικές
ομάδες U17, U18, U19 και U20 της χώρας του, όντας μέλος
της U19 που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του
2016 στο πλευρό του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ συμμετείχε και
στην Ολυμπιακή Ομάδα που εκπροσώπησε τη Γαλλία
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καταγράφοντας
90λεπτες συμμετοχές στα παιχνίδια με Μεξικό, Νότια
Αφρική και Ιαπωνία.

Κλεμάν, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ! 

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού,
σας καλωσορίζει

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού, οι προπονητές
αλλά και ποδοσφαιριστές σας καλωσορίζουν στο
σπίτι  μας, Δημοτικό Στάδιο «ΚΟΣΜΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” να γιορτάσουμε τα σπουδαία
90 χρόνια και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται
ξεκινώντας από την φετινή ποδοσφαιρική χρονιά
21/22.

Ο Σύλλογος του Πανελευσινιακού Α.Ο. & οι
φίλαθλοι, είμαστε μια Ιστορική οικογένεια που
φέτος γιορτάζουμε 90 χρόνια, 1931/2021. Το
Δημοτικό Στάδιο «ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
είναι το σπίτι μας.
Φαρμακοποιός στο επάγγελμα υπήρξε εμβλημα-
τικός πρόεδρος με σπουδαία προσφορά στον
Σύλλογο αλλά και στα αθλητικά δρώμενα της
πόλης μας. Το ήθος, η ευσυνειδησία και η ανι-
διοτέλεια χαρακτήριζαν το δημόσιο βίο του.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ.17ης / 2021  συν εδρία-
σης  του Δημοτικού

Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ .: 141             

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί
της 152/2021 απόφ ασης της
Οικον ομικής Επιτροπής με

θέμα: «Λήψη απόφ ασης για τα
πεπραγμέν α της Οικον ομικής

Επιτροπής,   Β  ́εξάμην ου,
έτους   2020».                                                          

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 22:00 μ.μ., συνή-
λθε σε τακτική δημόσια συνε-
δρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’ αριθ. 13650/16-
07-2021, έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την δια-
δικασία των διατάξεων των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 23 μέλη του
Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο
θέμα, συνολικά  συμμετείχαν 23
από τα 33 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ        
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

17)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

23)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
7)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
9)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την
έναρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης

της συνεδρίασης, σύμφωνα με
την υπ  ́ αριθμ. 429/12-03-2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Εσω-
τερικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντι-
κατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ.
Δ ΙΑ Δ Π/Α /7 841 /19 -0 4 -200 5
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539).Εισηγούμενος το 1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης ,σύμφω-
να με τις δ/ξεις  της  παρ. 7
τουάρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με τις
δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 74
του Ν. 4555/2018 με τίτλο:
«Λήψη απόφασης επί της
152/2021 απόφασης της Οικονο-
μικής Επιτροπής με θέμα:
«Λήψη απόφασης για τα πεπρ-
αγμένα της Οικονομικής Επιτρο-
πής,   Β ΄ εξάμηνου, έτους
2020», έθεσε υπόψη των μελών
την υπ’ αριθ. 152/2021 απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ασπροπύργου, η
οποία  έχει ως κάτωθι:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.

23η/2021 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Ασπροπύργου.
Αρ. Απόφ.:152
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τα

πεπραγμένα της Οικονομικής
Επιτροπής   το Β  ́εξάμηνο  του
έτους   2020.
Στον  Ασπρόπυργο και  στο

Δημοτικό Κατάστημα σήμερα
την 25η Μαΐου ημέρα Τρίτη και
ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε, η δια
περιφοράς συνεδρίαση, σύμφω-
να με την υπ’ αριθ.
426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο
του  Υπουργείου Εσωτερικών, η
Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από τ ην υπ’ αριθ.9133/21-05-
2021 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου & Αντιδημάρχου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία νόμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-
mail  σε όλα τα μέλη της Επιτρο-
πής σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3463/2006, των άρθρων
72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκαν με τα
άρθρα 77 & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3
του Ν.4623/2019.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι
δήλωσαν την συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη δια περιφοράς 23η
συνεδρίαση σε σύνολο εννέα (9)
μελών παρευρέθηκαν τα οκτώ
(8)  -στο σημείο αυτό αποχώρησε
ο κ. Μυλωνάς Αλέξανδρος- και
απόντα ένα (1) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3. ΠΑ ΠΑ Δ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. Κ ΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΙΔ ΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ
5. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
7. ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
8. Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της δια περιφοράς
23ης συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Λήψη απόφασης για τα πεπρ-
αγμένα του Β εξαμήνου  της

Οικονομικής  Επιτροπής», ως
κατωτέρω :
Κύριοι συνάδελφοι ,
Σύμφωνα με την παρ. 3 του

άρθρου 72 του ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.
4735/20 (ΦΕΚ 197Α), η Οικονο-
μική Επιτροπή, δια μέσου του
Προέδρου της, υποβάλλει ανά
εξάμηνο στο δημοτικό
συμβούλιο έκθεση πεπραγμέ-
νων, η οποία συζητείται σε ειδι-
κή συνεδρίαση.
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμέ-

νων αποτυπώνει τις ενέργειες
της Οικονομικής Επιτροπής   το
Β  ́ εξάμηνο  του έτους   2020,
ανά τομέα αρμοδιότητας της, ως
εξής: 
Αρμοδιότητες Οικονομικής

Επιτροπής Δήμων» (αρθ. 72 Ν.
3852/2020 όπως αντικαταστάθη-
κε και ισχύει) 
� Η Οικονομική Επιτρ-

οπή είναι συλλογικό όργανο,
αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομι-
κής και διοικητικής λειτουργίας
του δήμου.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με

πράξη του Προέδρου της, τον
κανονισμό λειτουργίας της. 
ΤΙΤΛΟΣ . Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ/

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
Έγκριση κανονισμού λειτο-

υργίας αυτοτελούς τμήματος
εσωτερικού ελέγχου 
362/03-11-2020 1
Έγκριση κανονισμού λειτο-

υργίας Του Δημοτικού Νεκροτα-
φείου 
244/4-8-20, 1

β) Συντάσσει και εισηγείται το
σχέδιο του προϋπολογισμού
και ελέγχει την πρόοδο υλο-
ποίησής του. Έχει την ευθύνη
για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλ-
λει ανά τρίμηνο έκθεση προς το
δημοτικό συμβούλιο, στην
οποία παρουσιάζεται η κατά-
σταση των εσόδων και εξόδων
του Δήμου. Η έκθεση αυτή,
στην οποία καταχωρούνται και
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψ-
ηφίας, δημοσιεύεται υποχρεω-
τικά στην ιστοσελίδα του δήμου

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

. Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ /
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Εξέταση από την
Οικονομική Επιτρο-
πή του Δήμου Ασπρ-
οπύργου του
προσχεδίου του
Προϋπολογισμού
έτους 2021, σύμφωνα
με το άρθρο 77 του ν.
4172/2013 ως ισχύει.
283/18-09-2020

283/18-09-2020 1

Εισήγηση από την
Οικονομική Επιτρο-
πή περί τροπο-
ποίησης προϋπολογι-
σμού έτους 2020 και
κατάρτιση σχεδίου
Αναμόρφωσης.

214/14-7-2020,
255/25-08-2020,
270/8-09-20, 260/2-
9-20, 287/22-9-
2020, 341/20-10-
2020, 361/3-11-
2020, 374/13-11-
2020,399/01-12-
2020,408/8-12-
2020,434/22-12-20

11

Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου περί
της υλοποίησης του
προϋπολογισμού Β΄
τριμήνου οικονομι-
κού έτους 2020.

387/18-11-20, 1

Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου  περί
της υλοποίησης του
προϋπολογισμού Γ΄
τριμήνου οικονομι-
κού έτους 2020.

379/18-11-20 1
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ΤΙΤΛΟΣ . Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Αποδοχή μελετών & έκδοση
πιστοποίησης

376/18-11-20,445/22-12-20, 2

Καθορισμός όρων δημοπρα-
σιών για προμήθειες/υπηρ-
εσίες/έργα

228/28-7-20,230/28-7-20,231/28-7-20,238/4-8-20, 259/1-
9-20,275/15-9-20,295/29-9-20,314/6-10-20, 315/6-10-
20,316/6-10-20,318/6-10-20,319/6-10-20
370/10-11-20,371/10-11-20,395/24-11-20,430/15-12-
20,435/22-12-20,436/22-12-20,451/24-12-20,458/29-12-
20,459/29-12-20

21

Ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για
προμήθειες/έργα/υπηρεσίες

201/7-7-20,202/7-7-20,207/14-7-20, 219/21-7-20, 225/21-
7-20,232/28-7-20,265/8-9-20,
284/22-9-20,293/29-9-20,294/29-9-20,350/03-11-20,
368/10-11-20,369/10-11-20, 375/13-11-20,386/18-11-20,
,414/8-12-20, 415/8-12-20, 421/15-12-20

18

Αναστολή/ Συνέχιση διαγωνι-
στικής διαδικασίας για έργα
455/29-12-20

455/29-12-20 1

Έγκριση /Υπογραφή
Συμβάσης 

349/27-10-20,388/24-11-20 2

Κατακύρωση αποτελέσματος
δημοπρασίας για έργα/υπηρ-
εσίες/προμήθειες

208/14-7-20, 217/14-7-20,229/28-7-20,237/4-8-20,246/11-
8-20, 247/11-8-20,248/11-8-20,254/25-8-20,301/6-10-20,
322/13-10-20,323/13-10-20,342/27-10-20, 363/10-11-20,
397/27-11-20,409/8-12-20,411/08-12-20,413/8-12-
20,432/21-12-20,438/22-12-20,447/22-12-20,449/22-12-
20

21

Καθορισμός όρων πλειοδοτι-
κού διαγωνισμού για εκμίσθω-
ση δημοτικού
αγροτεμαχίου/ακινήτου

392/24-11-20,448/22-12-20 2

Ειδικές επιτροπές διεξαγωγής
και αξιολόγησης

402/01-12-20, 437/22-12-20,462/29-12-20 3

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού
πίνακα Έργου

197/7-7-20, 203/7-7-20,320/6-10-20
334/13-10-20,385/18-11-20,389/24-11-20,391/24-11-20

7

Ε) Εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο το πολυετές σχέδιο
αξιοποίησης της ακίν ητης περ-
ιουσίας του δήμου και έχει την
ευθύν η και την  αποφ ασιστική
αρμοδιότητα για την  υλοποίησή
του. 
Για την  ετήσια πρόοδο υλο-

ποίησης του σχεδίου, ο Πρόε-
δρος της Οικον ομικής Επιτρο-
πής εν ημερών ει το δημοτικό

συμβούλιο, σε ειδική συν εδρία-
ση, κατά τον  μήν α Δεκέμβριο
κάθε έτους. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ΣΤ) Αποφ ασίζει για:
1. Την  κατάρτιση των  όρων ,

τη σύν ταξη των  διακηρύξεων ,
τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφ ής δημοπρασιών

και διαγων ισμών , συμπεριλαμ-
βαν ομέν ων  και αυτών  που
αφ ορούν  σε έργα, μελέτες, προ-
μήθειες και υπηρεσίες, καθώς
και τη συγκρότηση των
ειδικών  επιτροπών  διεξαγω-
γής και αξιολόγησης από μέλη
της ή ειδικούς επιστήμον ες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημό-
σιους υπαλλήλους.

2.Την  τροποποίηση του φ υσι-
κού ή οικον ομικού αν τικειμέ-
ν ου συμβάσεων , σύμφ ων α με

την  εφ αρμοζόμεν η σε κάθε
περίπτωση ν ομοθεσία, και
εγκρίν ει το πρωτόκολλο παρα-

λαβής με αιτιολογημέν η απόφ α-
σή της.

ΤΙΤΛΟΣ . Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Τροποποίηση φυσικού ή οικονο-
μικού αντικειμένου σύμβασης για
έργα /προμήθειες /υπηρεσίες

ΚΑΝΕΝΑ 0

Παράταση του συμβατικού χρό-
νου παράδοσης/εκτέλεσης προ-
μήθειας /έργου

261/1-9-20,313/6-10-20,407/08-
11-20, 446/22-12-20,454/29-12-20

5

Πρωτόκολλο παραλαβής 200/7-7-20,305/6-10-20 2

Ζ. Ασκεί καθήκον τα αν αθέτου-
σας αρχής για τις συμβάσεις
έργου, μελετών , υπηρεσιών
και προμηθειών , αν εξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην  των

περιπτώσεων  απευθείας αν ά-
θεσης που υπάγον ται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και
των  περιπτώσεων  του άρθρου
44 του ν . 4412/2016 (Α' 147),

και αποφ ασίζει για την  έγκριση
και παραλαβή των  πάσης
φ ύσεως μελετών  του δήμου,
σύμφ ων α με το άρθρο 189 του
ν . 4412/2016.

ΤΙΤΛΟΣ . Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Έγκριση εκτέλεσης έργου από τη
ΚΕΔΑ

ΚΑΝΕΝΑ

Έγκριση τευχών δημοπράτησης
έργων/ προμηθειών

ΚΑΝΕΝΑ

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης
έργου/ μελέτης/ υπηρεσίας

252/21-8-20,256/28-8-20,257/28-
8-20
419/10-12-20,433/21-12-20

5

Έγκριση ανάθεσης με διαπραγμά-
τευση χωρίς προηγουμένη
δημοσίευση 

206/14-7-20,236/4-8-20,264/8-9-
20
297/29-9-20,348/27-10-20

5

Η) Αποφ ασίζει για την  υποβολή
προτάσεων  εκ μέρους του
δήμου για τη χρηματοδότηση ή
επιχορήγηση δράσεων , προγρ-
αμμάτων  και αν τίστοιχων
έργων  από εθν ικούς πόρους,

πόρους της Ευρωπαϊκής Έν ω-
σης ή οποιουδήποτε άλλου
φ ορέα και αποφ ασίζει, όπου
απαιτείται, για την  αποδοχή
χρηματοδότησης ή επιδότησης
ή επιχορήγησης πράξεων  που

εν τάσσον ται στα πάσης
φ ύσεως αν απτυξιακά προγράμ-
ματα ή προγράμματα επιχορήγ-
ησης.

Ι) Αποφ ασίζει για την  υποβολή
προσφ υγών  στις διοικητικές
αρχές και αποφ ασίζει για την
άσκηση ή μη όλων  των  έν δι-
κων  βοηθημάτων  και των  έν δι-
κων  μέσων , καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης,
αποφ ασίζει τον  συμβιβασμό ή
την  κατάργηση δίκης που έχει
αν τικείμεν ο ποσό έως εξήν τα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ. Όταν  το αν τικείμεν ο της
δίκης είν αι άν ω του ποσού
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη
απόφ ασης από το δημοτικό

συμβούλιο. 
Δεν  επιτρέπεται συμβιβασμός ή
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών , επιδομάτων , αποζ-
ημιώσεων , εξόδων  παράστα-
σης, εξόδων  κίν ησης και γεν ι-
κά μισθολογικών  παροχών
οποιασδήποτε μορφ ής, εξαιρο-
υμέν ων  εκείν ων  για τις οποίες
το ν ομικό ζήτημα έχει επιλυθεί
με απόφ αση αν ωτάτου δικα-
στηρίου. 
Η διάταξη του προηγούμεν ου
εδαφ ίου, ειδικά για την  άσκηση
εν δίκων  μέσων  κατά απόφ α-

σης, δεν  εφ αρμόζεται σε περι-
πτώσεις δίκης που αφ ορά
στον  προσδιορισμό ή τη μετα-
τροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομέν ων  και του
δήμου. Η απόφ αση της Οικον ο-
μικής Επιτροπής για τις περι-
πτώσεις των  προηγούμεν ων
εδαφ ίων , λαμβάν εται ύστερα
από γν ωμοδότηση δικηγόρου, η
έλλειψη της οποίας συν επάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφ α-
σης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει
και όταν  η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.

ΙΑ)  . Αποφ ασίζει για: 
Τη μετακίν ηση και την  έγκριση
της αποζημίωσης των
δαπαν ών  μετακίν ησης του
δημάρχου, των  αν τιδημάρχων
και των  δημοτικών
συμβούλων , εκτός της έδρας
του δήμου για εκτέλεση υπηρ-
εσίας. Σε κατεπείγουσες περι-
πτώσεις επιτρέπεται ν α μετα-
κιν ηθεί εκτός έδρας ο δήμα-
ρχος, ο αν τιδήμαρχος ή μέλος
του δημοτικού συμβουλίου
χωρίς προηγούμεν η απόφ αση
της οικον ομικής επιτροπής.
Στις περιπτώσεις αυτές, η επι-
τροπή αποφ ασίζει στην  αμέ-
σως επόμεν η συν εδρίασή της,
αν  η μετακίν ηση ήταν  επιβεβ-
λημέν η ή όχι,

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
2) Την  καταβολή εξόδων
κίν ησης και ημερήσιας αποζ-
ημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτρ-
οπών  ή ομάδων  εργασίας ή
ομάδων  διοίκησης έργου, που
συγκροτούν ται από την  Εκτελε-
στική Επιτροπή ή τον  δήμαρχο,
μετακιν ήσεις στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό, οι οποίες
γίν ον ται για εκτέλεση υπηρ-
εσίας, σχετικής με το έργο τους,
σύμφ ων α με τα οριζόμεν α
στην   παρ. Δ.9 του ν .
4336/2015 (Α' 94).

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
ΙΒ)Αξιολογεί και μελετά την
αν άγκη σύν αψης δαν είων  με
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

διαπραγματεύεται με αυτά τον
καθορισμό των  όρων  δαν ει-
οδότησης και υποβάλλει σχετι-
κή εισήγηση προς το δημοτικό
συμβούλιο.

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ                                        
ΙΓ) Εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο τα σχέδια καν ον ι-
στικών  αποφ άσεων  του
δήμου, με την  επιφ ύλαξη της
περ. ν ' της παρ. 1Β του άρθρου
73, αξιολογεί την  υλοποίησή
τους και εισηγείται τροποποιή-
σεις, όπου απαιτούν ται. Οι
καν ον ιστικές αποφ άσεις αξιο-
λογούν ται υποχρεωτικά από
την  οικον ομική επιτροπή κάθε
δύο (2) χρόν ια, από την  έν αρξη
ισχύος τους.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΙΔ) Αποφ ασίζει για την  αν άθεση
σε δικηγόρο της παροχής γν ω-
μοδοτήσεων , μόν ο εφ όσον  δεν
έχουν  προσληφ θεί στον  δήμο
δικηγόροι με μην ιαία αν τιμισθία.
Με απόφ ασή της, είν αι δυν ατή η

κατ' εξαίρεση αν άθεση σε δικ-
ηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού
χειρισμού υπόθεσης, η οποία
έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφ έρον τα του δήμου και
απαιτεί εξειδικευμέν η γν ώση ή

εμπειρία. Στις περιπτώσεις
αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου
ορίζεται σύμφ ων α με το άρθρο
281 του Κώδικα Δήμων  και Κοι-
ν οτήτων  (ν . 3463/2006, Α' 114).

ΙΕ) Αποφ ασίζει για: 
1. Τη διαγραφ ή χρεών  και την

απαλλαγή από προσαυξήσεις,
κατά το άρθρο 174 του Κώδικα

Δήμων  και Κοιν οτήτων ,

2.Τη διευκόλυν ση οφ ειλετών
για ποσά άν ω των  εκατόν
πεν ήν τα χιλιάδων  (150.000)
ευρώ, κατά το άρθρο 170 του
Κώδικα Δήμων  και Κοιν οτή-
των ,
ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ

3.Τη χρηματοδότηση κοιν ωφ -
ελών  επιχειρήσεων  κατά την
παρ. 1 του άρθρου 259 του

Κώδικα Δήμων  και Κοιν οτή-
των , καθώς και για την  έγκριση
της απόφ ασης του διοικητικού
συμβουλίου της κοιν ωφ ελούς
επιχείρησης για είσπραξη εύλογ-
ης αποζημίωσης κατά την  παρ.
3 του ίδιου άρθρου, 
ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
4την  παραχώρηση εγκαταστά-
σεων , εξοπλισμού και μέσων

προς τις κοιν ωφ ελείς επιχειρή-
σεις, κατά την  παρ. 4 του άρθρ-
ου 259 του Κώδικα Δήμων  και
Κοιν οτήτων .

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ
ΙΣΤ)Αποφ ασίζει για την  απο-

δοχή κληρον ομιών , κληροδο-
σιών  και δωρεών  προς τον
Δήμο

ΙΖ)Αποφ ασίζει για τη σύν αψη
χρηματοδοτικών  μισθώσεων
(leasing) μηχαν ολογικού εξοπλι-
σμού και οχημάτων  του Δήμου.

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
ΙΗ)Αποφ ασίζει για την  αποδοχή
πάσης φ ύσεως χρηματοδοτή-
σεων , επιχορηγήσεων , συμπε-
ριλαμβαν ομέν ων  καταν ομών
Κεν τρικών  Αυτοτελών  Πόρων ,
επιδοτήσεων , δωρεών  προς
τον  δήμο και αποφ άσεων
έν ταξης πράξεων  του σε αν α-
πτυξιακά προγράμματα, καθώς
και για την  παροχή δεσμευτικής
εισήγησης αν αμόρφ ωσης του
προϋπολογισμού, κατά τη διαδι-
κασία της παρ. 1 του άρθρου

έκτου της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομέν ου (Α'
161), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν . 4722/2020 (Α'
177).

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
Αποφ ασίζει για την  έγκριση
των  δαπαν ών  και τη διάθεση
όλων  των  εγγεγραμμέν ων  στον
προϋπολογισμό πιστώσεων ,
συμπεριλαμβαν ομέν ων  των
πιστώσεων  που εγγράφ ον ται
σε αυτόν  με αν αμόρφ ωση, με
την  έκδοση της σχετικής απόφ -
ασης αν άληψης υποχρέωσης.
Για την  άσκηση της αρμοδιότ-
ητας αυτής δεν  απαιτείται προη-
γούμεν η απόφ αση συλλογικού

οργάν ου, εκτός αν  αυτή είν αι
απαραίτητη, προκειμέν ου ν α
επιτευχθεί η απαιτούμεν η
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, πριν
από την  απόφ αση του
δημάρχου, προηγείται απόφ αση
της οικον ομικής επιτροπής για
μέρος ή το σύν ολο των
πιστώσεων  που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμέν η
θεωρείται η πίστωση, όταν
κατον ομάζεται ρητά   η συγκεκρ-
ιμέν η δαπάν η για την  οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται
στο αν αλυτικότερο δυν ατό
επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού. 

Η οικονομική επιτροπή, μπορεί
κατά την κρίση της, να αποφ-
ασίζει για την σύναψη και ανάθ-
εση δημόσιας σύμβασης σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α΄147) για την εκτέ-
λεση συγκεκριμένων υπηρεσιών
συλλογής και μεταφοράς στερ-
εών αποβλήτων και ανακ-
υκλώσιμων υλικών, καθαριότ-
ητας κοινόχρηστων χώρων και
δημοτικών κτιρίων, καθώς και
συντήρησης χώρων πρασίνου
και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι
σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγρ-
αμμένες στον προϋπολογισμό.
Με την ως άνω απόφαση της
οικονομικής επιτροπής καθο-
ρίζονται ιδίως το αντικείμενο
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η
διάρκεια και η περιοχή, εντός
της οποίας αυτές παρέχονται
(Νόμος 4674/2020 Άρθρο 117 ).
ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:⦁ Το Β΄ εξάμηνο του
έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν
38 Συνεδριάσεις εκ των οποίων
οι 11 από αυτές ήταν  έκτακτες -
λόγω του covid-19 και 27συνε-
δριάσεις  προγραμματισμένες.⦁ Ελήφθησαν αποφά-
σεις για 262 θέματα  εκ των
οποίων 157 ψηφίστηκαν
ΟΜΟΦΩΝΑ και 105 ψηφίστηκαν
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη να αποφασίσουν σχετικά
με το θέμα.⦁ Τον λόγο έλαβε ο
επικεφαλής της Δημοτικής παρά-
ταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ασπρ-
οπύργου» , κ. Τσοκάνης Αλέξαν-
δρος και τοποθετήθηκε ως εξής :
Τα πεπραγμένα της Οικονομικής
Επιτροπής κατά το Β εξάμηνο
του έτους 2020 κινήθηκαν στα
πλαίσια της πολιτικής της
Διοίκησης του Δήμου, μακριά
από τις ανάγκες της πλειοψ-
ηφίας των κατοίκων του. Δεμένη
στο άρμα των κυβερνητικών επι-
λογών, όπου έργα βελτίωσης
των συνθηκών ζωής των
πολιτών, όπως Σχολεία, Κέντρο
Υγείας, χώροι πρασίνου και επι-
τέλους κλείσιμο της χωματερής
ΔΕΝ βρέθηκαν ποτέ στην ημερή-
σια διάταξη της.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά
από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη:⦁ Την τοποθέτηση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Καραμ-
πούλα.⦁ Την τοποθέτηση του
κ. Τσοκάνη Αλέξανδρου.⦁ Την επιστολική
ψήφο των συμμετεχόντων.⦁ Τις διατάξεις τις παρ.
3 του άρθρου 72 του
ν.3852/2010 όπως αντικαταστά-
θηκε και ισχύει

πέρασε σε ψηφοφορία στην
οποία ΥΠΕΡ της «Λήψης απόφ-

ασης για τα πεπραγμένα της
Οικονομικής Επιτροπής   το Β ΄
εξάμηνο  του έτους   2020»,
τάχθηκαν έξι (6) μέλη της Επιτρ-
οπής και ονομαστικά οι κ.κ.:
1. Κ Α Ρ Α Μ Π ΟΥ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
2. Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΠΑ ΠΑ Δ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Και
ΚΑΤΑ  δύο μέλη  εκ των οποίων
οι κ. κ.  :

Ο  επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Ασπρόπυργος
Αλλάζουμε », κ. Ηλίας Ιωάννης
και ο   επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ασπροπύργου»,  κ. Τσοκάνης
Αλέξανδρος δεν ψηφίζουν το
θέμα.

Αποφασίζουν
Κατά πλειοψηφία
Εγκρίνουν την σύνταξη των
πεπραγμένων της Οικονομικής
Επιτροπής του Β  ́εξαμήνου  του
έτους   2020,  όπως παραπάνω
αναφέρθηκε.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμέ-
νων θα υποβληθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς συζήτηση και
έγκριση σε ειδική συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 152».

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου των οποίων οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αναλυτικά είναι καταγεγραμμέ-
νες, στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της συνεδρίασης.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

� Την  εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα,
� Την  υπ΄ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοιν ή Υπουργι-
κή Απόφ αση Υπουργών  Οικο-
ν ομικών , Εσωτερικών  και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αν τικατέστησε την  υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοιν ή Υπουργική
Απόφ αση (Β’ 539) (Συν εδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης)
� Τις διατάξεις των
άρθρων  67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν  τροποποιηθεί με τις δια-
τάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167,
παρ.12  του Ν. 3852/2010,
(όπως έχουν  τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184,
παρ.2 του Ν.4635/2019),

� Την  υπ’ αριθ.
152/2021 απόφ αση της Οικον ο-
μικής Επιτροπής του Δήμου
Ασπροπύργου,
� Τις τοποθετήσεις
των  κ.κ. επικεφ αλής των  δημο-
τικών  παρατάξεων , και την  δια-
λογική συζήτηση μεταξύ των
μελών  του Δ.Σ., όπως έχουν
διατυπωθεί στα πλήρη απομαγ-
ν ητοφ ων ημέν α Πρακτικά της
Συν εδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Λήψης
απόφ ασης επί της 152/2021
απόφ ασης της Οικον ομικής
Επιτροπής με θέμα:  «Λήψη
απόφ ασης για τα πεπραγμέν α
της Οικον ομικής Επιτροπής, Β΄
εξάμην ου, έτους   2020», τάχθη-
καν  είκοσι τρία (23) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ.:  

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ        
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

17)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

23)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Και

Αποφ ασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ουν  την  Έκθεση Πεπρ-
αγμέν ων  ΄Β εξάμην ου έτους
2020 σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ. 152/2021 απόφ αση της
Οικον ομικής Επιτροπής, με
ΑΔΑ: 69ΨΔΩΨΝ-37Τ .

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 141. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Διεύθυν ση Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 05/08/2021
Αρ. πρωτ.: 24297

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ». 

(Α.Μ. 247/2020)

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης  εκείνο της
πλέον συμφέρουσας από οικονο-

μική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, για την προμήθεια με τίτλο
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ». (Α.Μ. 247/2020)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
1.803117,48 € συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογι-
σμός χωρίς Φ.Π.Α.:  1.454.127,00
€, Φ.Π.Α. 348.990,48 €). 
Η χρηματοδότηση πραγματοποι-
είται μέσω επενδυτικού δανείου
που χορηγείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων,
συνομολογείται με δανειακή
σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Φυλής και του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων και αποπ-
ληρώνεται από πόρους του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών, στα πλαίσια της
υπό αρ. 19954/2020 ένταξης της
στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσω-
τερικών - Άξονας Προτεραιότητας

«Περιβάλλον», Πρόσκληση ΑΤ01
με Τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλι-
σμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού
του παρεχόμενου και καταναλισ-
κόμενου νερού.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμε-
τρίας και ελέγχου» 
Προσφορές υποβάλλονται για
όλα τα τμήματα της προμήθειας. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δεκατέσσερις (14) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Η διαδικασία θα διεν εργηθεί με
χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την  15/09/2021,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ
(Ημερομην ία και ώρα Αποσφ ρά-
γισης)
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
09/09/2021 και ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
30/07/2021 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο

διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
136069.
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι για διάστημα οκτώ (8)
μηνών από την επόμενη της της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-

βολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμε-
τοχής ποσοστού (2%) επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι είκοσι
εννέα χιλιάδες ογδόντα δύο ευρώ
και πενήντα τέσσερα λεπτά
(29.082,54 €).
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερ-
ομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 05/08/2021
Αρ. πρωτ.: 24300

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης  εκείνο της
πλέον συμφέρουσας από οικονο-
μική άποψη προσφοράς, βάσει

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ». (Α.Μ. 248/2020)
Η συν ολική εκτιμώμεν η αξία
αν έρχεται στο ποσό των
4.472.820,12 € συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου Φ.Π.Α. 24 %  (προϋπολογι-
σμός χωρίς Φ.Π.Α.:
3.607.113,00 €, Φ.Π.Α.
865.707,12 €). 
Η χρηματοδότηση πραγματοποι-
είται μέσω επενδυτικού δανείου
που χορηγείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων,
συνομολογείται με δανειακή
σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Φυλής και του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων και αποπ-
ληρώνεται από πόρους του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών, στα πλαίσια της
υπό αρ. 19954/2020 ένταξης της
στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσω-

τερικών - Άξονας Προτεραιότητας
«Περιβάλλον», Πρόσκληση ΑΤ01
με Τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια και εγκατάσταση ψηφ-
ιακών υδρομετρητών και ο
έλεγχος των διαρροών στο
δίκτυο διανομής.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμε-
τρίας και ελέγχου» και
38411000-9 «Υδρόμετρα».
Προσφορές υποβάλλονται για
όλα τα τμήματα της προμήθειας. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δεκατρείς (13) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Η διαδικασία θα διεν εργηθεί με
χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του

συστήματος, την  15/09/2021,
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομην ία και ώρα Απο-
σφ ράγισης)
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
09/09/2021 και ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρο-
ν ικά μέσα για δημοσίευση στις
30/07/2021 στην  Υπηρεσία
Εκδόσεων  της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
136074.

Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι για διάστημα οκτώ (8)

μηνών από την επόμενη της της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμε-
τοχής ποσοστού (2%) επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι εβδομήντα
δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο
ευρώ και είκοσι έξι λεπτά
(72.142,26 €).

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Τεχν ι-
κής Υπηρεσίας

Άν ω Λιόσια, 04/08/2021
Αρ. πρωτ.: 24170

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ

ΔΡΟΜΟΥΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης  εκείνο της
πλέον συμφέρουσας από οικονο-
μική άποψη προσφοράς, αποκ-
λειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη

τιμή), για την υπηρεσία με τίτλο
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ» ΑΡ.ΜΕΛ: 82/2021.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
372.000,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογι-
σμός χωρίς Φ.Π.Α.:  300.000,00
€, Φ.Π.Α.: 72.000,00 €). 
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής. 
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:
30.6234.10003 σχετική πίστωση
του τακτικού προϋπολογισμού
των οικονομικών ετών 2021,
2022 και 2023 του Φορέα.
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι
η μίσθωση μηχανήματος τοποθέτ-
ησης πίσσας σε δρόμους, για τις
ανάγκες του Δήμου. Η παρούσα
αφορά την μίσθωση αυτοκινούμε-
νου μηχανήματος παρασκευής
και εφαρμογής ασφάλτου χαμ-
ηλής θερμοκρασίας δια εκτο-
ξεύσεως.

Το μηχάνημα τοποθέτησης
πίσσας θα χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες επισκευής οδών του
Δήμου Φυλής, σε σημεία που τα
οδοστρώματα εμφανίζουν βλά-
βες, οι οποίες είτε μπορούν να
αποβούν επικίνδυνες, είτε μπορ-
ούν να δημιουργήσουν μελλοντι-
κά μεγαλύτερα προβλήματα.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
45500000-2 – Ενοικίαση κατασ-
κευαστικών μηχανήματων και
εξοπλισμού για έργα πολιτικού
μηχανικού με χειρίστη.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Η διαδικασία θα διεν εργηθεί με
χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την  17/09/2021,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομην ία και ώρα Απο-
σφ ράγισης)
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
13/09/2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
30/07/2021 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
136033.
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-

ρών είναι για διάστημα οχτώ (8)
μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμε-
τοχής ποσοστού (2%) επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι έξι χιλιά-
δων ευρώ (6.000,00 €).
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερ-
ομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

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
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