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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Δήμου Αχαρνών 

 

ΘΕΜΑ: «Μέτρα προφύλαξης του ∆ήµου, έναντι του κορονοϊού.» 

 
Στις Αχαρνές σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου Αχαρνών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την 12125/10-

03-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα Τακτικά Μέλη του Δήμου, σύμφωνα με 

το  άρθρο 62 του Ν.3852/10, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/18. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου, Κωνσταντίνα Βρεττού, σύμφωνα με την 

με αρ. 2265 και με αρ. πρωτ. 39032/12-09-2019 απόφαση Δημάρχου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω εννέα (9) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

2. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

3. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5.  ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ  

6. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7.  ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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Στη συνεδρίαση το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αχαρνών 

κος Σπυρίδων Βρεττός, ο οποίος ανέφερε ότι η έκτακτη σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής,  έγινε 

κατόπιν της αύξησης  κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, και ζήτησε την έγκριση των μελών ώστε 

να συζητηθεί το μοναδικό θέμα: «Μέτρα προφύλαξης του Δήμου, έναντι του κορονοϊού». 

Αφού εγκρίθηκε από το σύνολο των μελών η συζήτηση του ανωτέρω θέματος, ο Πρόεδρος 

ζήτησε από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τις προτάσεις τους για τα επιπλέον μέτρα πρόληψης 

και ενημέρωσης που πρέπει να ληφθούν για εργαζόμενους και πολίτες, τόσο γενικώς όσο και όσον 

αφορά στον τομέα ευθύνης τους. 

Ακολούθησε  συζήτηση με προτάσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή 

έπειτα από συζήτηση και αφού άκουσε τις προτάσεις του κ. Προέδρου και των μελών της, χωρίς να 

έχει εκδηλωθεί κρούσμα κορονοϊού μέχρι σήμερα στο Δήμο Αχαρνών, για προληπτικούς και 

μόνο λόγους, 

  

     Ομόφωνα αποφασίζει 

 

Ο Δήμος Αχαρνών, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των 

παρακάτω προληπτικών μέτρων: 

 

1. Να μην κάνουν άσκοπη χρήση των υπηρεσιών του Δήμου και να προσπαθούν να εξυπηρετούνται, 
όταν είναι εφικτό μέσω διαδικτύου, προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός στις Δημοτικές ή 
άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΚΕΠ, ΔΟΥ κ.ο.κ.). Παράλληλα κατά την προσέλευση των δημοτών σε 
υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να επιδεικνύεται η αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο 
έγγραφο κατάλληλο για την ταυτοπροσωπία και θα καταγράφονται τα στοιχεία τους.  
2. Ο Δήμος Αχαρνών θα αναστείλει τη λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου (βάρη, όργανα 
γυμναστικής κτλ), που λειτουργεί σε αίθουσα του Χολίδειου Γυμναστηρίου. 
3. Απαγορεύεται η είσοδος στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους (ανοιχτούς και κλειστούς) στους μη 
έχοντες εργασία. Μπορούν να παρευρίσκονται μόνο οι αθλητές και οι προπονητές με την προϋπόθεσή 
πως στο σύνολό τους δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των πενήντα ατόμων.  
4. Όλες οι αθλητικές αναμετρήσεις θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την 
παρουσία θεατών. 
5. Αναβάλλονται ή ματαιώνονται όλοι οι αθλητικοί αγώνες και οι αθλητικές διοργανώσεις και 
συνδιοργανώσεις μεταξύ σχολείων του Δήμου Αχαρνών, αλλά και μεταξύ του Δήμου μας και άλλων 
Δήμων.  
6. Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και του τμήματος εκμάθησης παιδιών 
της Φιλαρμονικής.  
7. Διακόπτεται η λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αχαρνών (μπαλέτο, μοντέρνοι χοροί, φωτογραφία, θεατρικό εργαστήρι, Latin-Ευρωπαϊκοί χοροί, 
παραδοσιακοί χοροί, κεραμική, ζωγραφική, decoupage-κόσμημα, κοπτική-ραπτική).  
8. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (προγραμματισμένη για την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 
και ώρα 18:00), όπως και κάθε άλλη συνεδρίαση οποιασδήποτε Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου, 
για τις οποίες έχει ήδη δημοσιευθεί πρόσκληση θα πραγματοποιηθούν κεκλεισμένων των θυρών. Στη 
συνέχεια θα εξετάζεται το ενδεχόμενο της τηλεδιάσκεψης ή της δια περιφοράς συνεδρίασης και 
αποφάσεων για τα σημαντικότερα ή τα πλέον αναγκαία θέματα.  
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9. Παράλληλα παρατείνεται η ισχύς της απόφαση για τη μη πραγματοποίηση οποιασδήποτε 
εκδήλωσης στις κλειστές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των Δημοτικών κτιρίων (Αίθουσα 
Εκδηλώσεων Μάριου-Δημήτριου Σουλούκου, Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, ΠΟΚΕΝ Κόκκινου 
Μύλου, Αίθουσες ΚΑΠΗ κλπ). 
10. Σε ισχύ παραμένει η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ για διάστημα τεσσάρων 
εβδομάδων, όπως είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Υγείας στις 8/3/2020).  
Τα συγκεκριμένα μέτρα τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και θα διαρκέσουν ως τις 
31 Μαρτίου 2020, ενώ καθημερινά η κατάσταση θα επανεξετάζεται και θα επανεκτιμάται.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2020. 
 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
  

          ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                      ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ  

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

     ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

     

  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
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