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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ:ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ: Μέχρι τέλους Μαρτίου πρέπει να έχει γίνει η αναφορά 
των ΟΤΑ για την πρόοδο των έργων. Στις 15 Ιουνίου θα γίνει έλεγχος της προόδου για

να γίνει και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µέχρι το τέλος του χρόνου 
θα πρέπει ο στόχος να έχει υπερβεί το 90% της εξυπηρέτησης. 
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Σύ σ κ ε ψ η
ε ρ γ α σ ί α ς
στο Κέντρο

Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς
Λυµάτων Θριάσιου
Πεδίου (ΚΕΛΘ), στη
παραλία Ασπρ-
οπύργου, είχε
προχθές ο αναπ-
ληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Σωκράτ-
ης Φάµελλος, µε
θέµα την επιβολή
προστίµου στη
χώρα µας από το
Ευρωπαϊκό ∆ικα-
στήριο σχετικά µε την επεξεργασία των αστικών λυµά-
των του Θριάσιου Πεδίου και την επιτάχυνση των έργων
εγκατάστασης αποχετευτικού δικτύου και συστήµατος
επεξεργασίας αστικών λυµάτων στην περιοχή.

Ο Σ.Φάµελλος αρχικά τόνισε πως η χώρα µας
θα έπρεπε να είχε θέσει σε λειτουργία το αποχε-
τευτικό δίκτυο στην περιοχή από το 1998, αλλά
εξαιτίας της ανακολουθίας της ελληνικής πολιτείας
και των ∆ήµων της περιοχής το έργο ολοκ-
ληρώθηκε στο τέλος του 2012.

Την περίοδο της ανάληψης των καθηκόντων
από αυτή την κυβέρνηση η εξυπηρέτηση της περ-
ιοχής και του πληθυσµού ανερχόταν περίπου στο
25%, µε αποτέλεσµα να επιβληθεί στις 22/2/18
πρόστιµο στην Ελλάδα ύψους 8.276.000 ευρώ. Τα
τελευταία δύο χρόνια όµως έχει γίνει σηµαντική
πρόοδος των έργων και έτσι έχει αυξηθεί κατά
50% η εξυπηρέτηση των περιοχών όσο αφορά την
αποχέτευση και την επεξεργασία.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΥ∆ΑΠ ποσοστό
αυτό συνολικά ανέρχεται στο 76%. Στόχος είναι,
όπως επεσήµανε ο αν. ΥΠΕΝ., το ποσοστό αυτό
µέχρι το τέλος της χρονιάς να υπερβαίνει το 90%.

«Στην συγκεκριµένη  σύσκεψη συζητήσαµε για
το επίπεδο των υφιστάµενων δικτύων και την
εξυπηρέτηση των κατοίκων, για τα έργα συνδέ-
σεων που εκτελούνται από τους ∆ήµους, και για

τα υπολειπόµενα έργα αποχέτευσης που απαι-
τούνται για να ολοκληρωθεί η εξυπηρέτηση όλης
της περιοχής» δήλωσε αρχικά ο αν. υπουργός,

Αναφορικά µε τις αποφάσεις που πάρθηκαν
στην σύσκεψη ο ίδιος σηµείωσε ότι «όσον αφορά
τα διαθέσιµα δίκτυα συµφωνήσαµε να υπάρχει µια
µεγάλη εκστρατεία ενηµέρωσης από όσους
µετείχαν στην  σύσκεψη, τα υπουργεία Περιβάλ-
λοντος και Εσωτερικών, την Περιφέρεια, την
ΕΥ∆ΑΠ και τους ∆ήµους, για να ενηµερωθούν οι
πολίτες για τις υποχρεώσεις και τις δικές τους
αλλά και της πολιτείας απέναντι πρώτα από όλα
στο περιβάλλον και στις επόµενες γενιές και
δεύτερον απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να
µην υπάρχει επιβάρυνση της χώρας µε πρόστιµα.

» Σκοπός της σηµερινής συνάντησης ήταν να
µην επιβαρύνεται η χώρα και οι ∆ήµοι µε πρόστιµα.
∆ιότι υπάρχει και νοµοθεσία επιµερισµού των προ-
στίµων στους ΟΤΑ και εµείς θέλουµε να αποφύγουµε και
να προλάβουµε αυτά τα πρόστιµα. 

Θέλουµε να έχουµε σύγχρονα έργα περιβάλλοντος
και καθαρές θάλασσες. 

Θα υπάρχει µια καµπάνια ενηµέρωσης των πολιτών
πρώτα για τα δίκτυα που διέρχονται από την περιοχή
τους και στην συνέχεια για τα προγράµµατα που έχει
δηµιουργήσει η ΕΥ∆ΑΠ έτσι ώστε να επιδοτούνται οι
πολίτες µε την κατασκευή του κόστους σύνδεσης, 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018  

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50,

2105580394

Ελευσίνα 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κον τούλη 1,2105542410

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίν ος 7 & Αλαµάν ας,

2105541344

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, 

Άν ω Λιόσια, 2102470189

Αχαρν ές
ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΕ (Τουρτίδου Νικούλα Θ.) 
Πάρν ηθος 23, 2102464914

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Λίγη συννεφιά   

Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χριστόδουλος 

Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός
Οσίου Χριστοδούλου θαυµατουργού εν

Πάτµω, Αγίου Ιουλιανού

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΜΕ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ

ΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

Θα αποκατασταθούν τα προβλήµατα στο ρέµα της Γουρούνας,
ώστε να είναι ασφαλής η κυκλοφορία στην οδό Μεγαρίδος.

ΈΈρργγαα  εεννίίσσχχυυσσηηςς  κκααιι  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  εεππιιφφααννεείίααςς  ππρρααννώώνν
σστταα  ρρέέµµαατταα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΟΟ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµερώνει τους δηµότες ότι,
ξεκίνησαν οι εργασίας αποκατάστασης σε όλα τα ρέµατα της πόλης. Σε πρώτη
φάση και µε εργολαβία προϋπολογισµού 30.000€, θα αποκατασταθούν τα

προβλήµατα στο ρέµα της Γουρούνας, ώστε να είναι ασφαλής η κυκλοφορία στην οδό
Μεγαρίδος. Σε δεύτερη φάση και µε εργολαβία 200.000€ θα πραγµατοποιηθούν εκτετα-
µένες αποκαταστάσεις στο ρέµα Αγίου Ιωάννη και σηµειακά στα υπόλοιπα ρέµατα της
περιοχής.  Παράλληλα ολοκληρώνεται η κατασκευή της γέφυρας στην οδό Αγίου Ιωάννη
Στεφανή από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της µελέτης που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου Ασπροπύργου. 
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««ΝΝααιι»»  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ααγγκκυυρροοββooλλίίοουυ  
σσττοονν  κκόόλλπποο  ττωωνν  ΜΜεεγγάάρρωωνν  ααππόό  ττοο  ΣΣΤΤΕΕ

Α
ν οίγει ο δρόµος
για κατασκευή
του αγκυρο-

βολίου στη θαλάσσια
περιοχ ή του κόλπου
των  Μεγάρων , δυτικά
της Σαλαµίν ας µε απόφ-
αση του Συµβουλίου της
Επικρατείας που απο-
ρρίπτει τις αιτήσεις του
∆ήµου Μεγάρων , του
Συν δέσµου «Έν ωση
Πολιτών » και εν ν έα
κατοίκων  της περιοχ ής
που διαµαρτύρον ταν
έν τον α, ζητών τας ν α
ακυρωθεί ως αν τι-
συν ταγµατικός ο σχ ε-
τικός καν ον ισµός λιµέ-
ν α Πειραιά αλλά και η υπουργική απόφαση που το επι-
τρέπει.

Το ∆΄ Τµήµα του ΣτΕ (611 και 612/2018) απέρριψε,
κατ΄ αρχ άς, ως αβάσιµο τον  ισχ υρισµό του ∆ήµου ότι
ο καν ον ισµός είν αι αν τίθετος µε τις συν ταγµατικές επι-
ταγές για την  προστασία του περιβάλλον τος.

Οι σύµβουλοι Επικρατείας επισηµαίν ουν  στις αποφ-
άσεις τους ότι όπως προκύπτει το αγκυροβόλιο:

1) Είν αι ασφαλές, σύµφων α µε τη διεύθυν ση ασφα-
λείας ν αυσιπλοΐας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του
Πολεµικού Ναυτικού,

2) Οριοθετήθηκε σε θαλάσσιο χ ώρο που δεν  απο-
λαύει ειδικής προστασίας σύµφων α µε την  περιβαλλον -
τική ν οµοθεσία,

3) Εξυπηρετεί αν άγκες των  βιοµηχ αν ικών  και
λοιπών  εγκαταστάσεων  της περιοχ ής,

4) Έχ ει ελάχ ιστη απόσταση 0,91 ν αυτικά µίλια από
τον  πλησιέστερο οικισµό της Πάχ ης Μεγάρων ,

5) ∆εν  χ ρησιµοποιείται για παροπλισµό πλοίων  και
6) ∆έχ εται πλοία κάτω των  100 µέτρων , στελεχ ωµέ-

ν α και στα οποία απαγορεύεται η εκτέλεση ρυπογόν ων
εργασιών .

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι το ΣτΕ έκαν ε δεκτή την
παρέµβαση υπέρ της ισχ ύος του 190 καν ον ισµού που
είχ ε καταθέσει η εταιρεία ∆ΕΣΦΑ, που υποστήριζε ότι
τα αγκυροβόλια είν αι απαραίτητα για τις φορτοεκφο-
ρτώσεις υγροποιηµέν ου φυσικού αερίου στις εγκατα-
στάσεις της στη Ρεβυθούσα.

Πανελλαδική διάκριση 
για τον ∆ήµο Φυλής, 
µε κατάκτηση του 4ου βραβείου 
στη χρηστή διακυβέρνηση

Κατέκτησε το τέταρτο βραβείο χρηστής διακυβέρν-
ησης, µεταξύ των 325 ελληνικών ∆ήµων, µετά από
αξιολόγηση που πραγµατοποίησε Επιτροπή στην

οποία µετείχαν εκπρόσωπος του Συµβουλίου της
Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής Ένω-
σης ∆ήµων (ΚΕ∆Ε) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΙΤΑ). 

Η Επιτροπή έκρινε το επίπεδο συµµόρφωσης των
ελληνικών ∆ήµων στις 12 Αρχές χρηστής διακυβέρνησης
που έχει διαµορφώσει το Συµβούλιο της Ευρώπης και µε
τις οποίες πρέπει να εναρµονίζονται όλοι οι δηµόσιοι οργα-
νισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να
βελτιώσουν τη λειτουργία και την απόδοσή τους, προς
όφελος των Ευρωπαίων Πολιτών.

Παραλαµβάνοντας, το απόγευµα της Τετάρτης 14
Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Κάραβελ, από τα χέρια του
Προέδρου της ΚΕ∆Ε Γιώργου Πατούλη και της επικεφαλής
της αρµόδιας υπηρεσίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Αλίνα Ταταρένκο, το βραβείο, µια δωδεκάεδρη γυάλινη
σφαίρα που συµβολίζει τη διαφάνεια και τις 12 αρχές της
χρηστής διακυβέρνησης, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς είπε ελάχιστα.  

συνεχίζεται στη σελ. 11

Συγκέντρωση σωµα-
τείων και φορέων των
δήµων Αχαρνών και
Φυλής πραγµατοποιήθη-
κε το απόγευµα της
Τετάρτης 14 Μάρτη,
στην κεντρική πλατεία
του Μενιδίου, µε σύνθ-
ηµα: «Όταν βρέχει
πνιγόµαστε... και όταν
δεν βρέχει µας "πνίγει" η
αδικία, η φτώχεια και η
υποβάθµιση». Η κινητοποίηση ήταν συνέχεια µιας
σειράς πρωτοβουλιών αγώνα που προηγήθηκαν,
για την αντιµετώπιση των οξυµένων προβληµάτων
που υποβαθµίζουν τη ζωή των εργαζοµένων και
των λαϊκών στρωµάτων της περιοχής.
Με συνθήµατα όπως: «Τα κέρδη και η φτώχεια

γεννάνε τη µαφία. Όλοι στον αγώνα για άλλη κοι-
νωνία», «φτώχεια, ναρκωτικά και ανεργία, ίδιος
είναι ο ένοχος, ίδια η αιτία», «στα σχολεία πάνε του
λαού παιδιά, καλύψτε τώρα όλα τα κενά», «κάτω
τα χέρια απ' του λαού το βιος, οργάνωση, αγώνας,
ξεσηκωµός», κάτοικοι των δύο δήµων διαδήλωσαν
κάνοντας πορεία από την κεντρική πλατεία του
Μενιδίου, µέχρι το δηµαρχείο του. 
Εκεί οι διαδηλωτές ανάρτησαν πανό µε το σύνθ-

ηµα: «Όλοι στο δρόµο. Παλεύουµε ενάντια στην 

πολιτική που γεννάει φτώχεια, αδικία, υποβάθµι-
ση. 20 Μάρτη συνεχίζουµε».

Η κινητοποίηση έγινε από τους εξής φορείς:
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής
«Ο Σωκράτης», Σωµατείο Εµποροϋπαλλήλων
(παράρτηµα Μενιδίου - Φυλής), Συνδικάτο Επισιτι-
σµού - Τουρισµού (παράρτηµα ∆υτικής Αθήνας),
Συνδικάτο Οικοδόµων (παράρτηµα Μενιδίου -
Φυλής), Σύνδεσµος Επαγγελµατοβιοτεχνών και
Εµπόρων Αχαρνών (ΣΕΒΑ), Ένωση ΕΒΕ Άνω
Λιοσίων - Ζεφυρίου, Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Αχαρνών, Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Άνω
Λιοσίων - Ζεφυρίου - Καµατερού, Σύλλογος
Γυναικών Μενιδίου (ΟΓΕ), Σύλλογος Γυναικών Άνω
Λιοσίων (ΟΓΕ), Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου 

(ΟΓΕ), Εθνικό Συµβούλιο κατά των Ναρκωτικών
(παράρτηµα Μενιδίου), Σύλλογος Κατοίκων
Ολυµπιακού Χωριού, Σωµατείο ΟΤΑ Φυλής, Σύλλο-
γος Γονέων Α' ΓΕΛ Αχαρνών. Αποφάσεις συµµε-
τοχής πήραν επίσης ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ
Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής καθώς και η ∆' ΕΛΜΕ
Αττικής.

Στη συγκέντρωση, την κεντρική οµιλία πραγµατο-
ποίησε ο Μάρκος Αλεξίου, εκπρόσωπος των σωµα-
τείων και φορέων Μενιδίου, ενώ χαιρετισµό
απηύθυναν η Ελένη Ραπτοπούλου, εκπρόσωπος
των σωµατείων και φορέων Φυλής, ο Θοδωρής
Χαµαλίδης, πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων
στο ∆ήµο Φυλής και ο Παναγιώτης Γάκιας, πρόεδρ-
ος του Συνδικάτου Οικοδόµων Μενιδίου - Φυλής

Συγκέντρωση σωµατείων και φορέων των δήµων Αχαρνών και Φυλής 
στην κεντρική πλατεία του Μενιδίου, µε σύνθηµα:

 «Όταν βρέχει πνιγόµαστε... και όταν δεν βρέχει µας "πνίγει" η αδικία, η φτώχεια και η υποβάθµιση». 
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Σε ΑΠΟΦΑΣΗ που υπογράφει η υπουργός Εφ.
Αχτσιόγλου δίνεται το «πράσινο φως» για τη
δέσµευση πίστωσης ύψους 3.069.000 ευρώ για

την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας
των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράµµατος οικο-
νοµικού έτους 2018.

Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις φιλοξε-
νούνται:

Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν ανάγκη παραθε-
ρισµού, παιδιά µε αναπηρίες, που πληρούν συγκεκριµέ-
νες προϋποθέσεις και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η
κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συµµετοχή τους
σε πρόγραµµα Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.

Παράλληλα φιλοξενούνται ηλικιωµένοι είτε επισκέ-
πτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονοµική
αδυναµία, είναι µόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας,
χηρείας κ.λπ. και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατά-
σταση της υγείας τους επιτρέπει τη συµµετοχή τους σε
πρόγραµµα κατασκήνωσης αλλά και ενήλικοι µε αναπ-
ηρίες εφόσον προσκοµίσουν ιατρική βεβαίωση ότι η
κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συµµετοχή τους
σε πρόγραµµα κατασκήνωσης.

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατό-
µων µε αναπηρίες) γίνονται στους ∆ήµους που θα
λειτουργήσουν κατασκηνώσεις. Πέρσι η προθεσµία
υποβολής αιτήσεων ήταν η 9η Ιουνίου 2017.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:
–    Αίτηση του γονέα ή κηδεµόνα προς το ∆ήµο που

έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασ-
κήνωσης στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο,
το φύλο και η ηλικία του παιδιού. Υπεύθυνη ∆ήλωση του
γονέα ή κηδεµόνα στην οποία να αναγράφεται το ύψος
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος του προηγούµε-
νου έτους, ο αριθµός των προστατευόµενων µελών, οι
ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. µονο-
γε-ονεική, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακ-
τηριστικά (π.χ. δικαιούχοι ΚΕΑ, άνεργοι, ανασφάλιστοι,
σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσµια-

κές µειονότητες κ.λπ.).
–    Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστι-

κού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η
κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εµβολιασµός του µε τα
υποχρεωτικά εµβόλια, ότι δεν πάσχει από µεταδοτικά
νοσήµατα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επι-
τρέπει τη συµµετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραµµα
και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρµακευτική αγωγή,
αλλεργίες κ.λπ.).

Για την εγγραφή ηλικιωµένων ατόµων απαιτείται:
Αίτηση του ατόµου στο ∆ήµο που έχει την ευθύνη

οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης.
–    Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του

οι-κογενειακού ή ατοµικού εισοδήµατος του.
–    Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστι-

κού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι
δεν πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα και ότι η εν γένει
κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συµµετοχή του σε
κατασκηνωτικό πρόγραµµα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατοµικά ή συλλογικά
µέσω των ΚΑΠΗ που συµµετέχει κάθε ηλικιωµένος.

Για την εγγραφή ατόµων και αναπηρίες οι αιτήσεις θα
υποβάλλονται στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων

Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρίες
(Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.µε.Α.) που εδρεύει επί της οδού Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, τηλέφωνο 210 52 36
501, η οποία θα έχει και την ευθύνη επιλογής των κατασ-
κηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού.
Σχετικές οδηγίες θα εκδοθούν από τη ∆ιεύθυνση Προ-
στασίας ΑµεΑ του Υπουργείου.

Κατά την επιλογή των κατασκηνωτών προτι-
µούνται οι οικονοµικά ασθενέστεροι.

Οι κατηγορίες των κατασκηνωτών θα καταβάλλουν ένα
συµβολικό ποσό συµµετοχής που θα καθορισθεί µε
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου θα ρυθµίζονται
και οι σχετικές λεπτοµέρειες.

Οι ∆ήµοι που θα λειτουργήσουν Παιδικές Εξοχές –
Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράµµατος υποχρεω-
τικά θα πρέπει να φιλοξενήσουν κατασκηνωτές και από
τους άλλους ∆ήµους της χώρας, εφόσον υποβληθούν
σχετικές αιτήσεις.

Σηµειώστε ότι πριν την έναρξη λειτουργίας των Κρα-
τικών Κατασκηνώσεων ανακοινώνονται προσλήψεις
προσωπικού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες.

Κρατικές Κατασκηνώσεις 2018: «Πράσινο» φως για τη διαδικασία 
Ξεκινάει σταδιακά το πρόγραµµα για το φετινό καλοκαίρι. Τι απαιτείται για την εγγραφή 

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

το οποίο µε άτοκο δάνειο θα αποπληρώνεται σε έξι
χρόνια και ταυτόχρονα για τα θετικά εργαλεία της ανα-
στολής εφαρµογής του τέλους αποχέτευσης το οποίο θα
ισχύσει και για το 2018 ως κίνητρο προς τους πολίτες
για να σπεύσουν να συνδεθούν. Θέλουµε να υπάρχει ένα
θετικό µήνυµα προς τους πολίτες ότι µπορούµε να τα καταφέρ-
ουµε, υπάρχουν τα τεχνικά εργαλεία και οι συνδέσεις. Υπάρχει
η πολιτική συµφωνία για το ανθρώπινο κεφάλαιο και το τεχνικό
δυναµικό. ∆εν πρέπει η χώρα µας να καθυστερεί προς αυτή την
κατεύθυνση, µπορούµε να υπερβούµε τα διάφορα προβλήµα-
τα».

Αναφορικά µε τον τρόπο που η κυβέρνηση σε συνεργασία µε
την Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής, τους ΟΤΑ και την ΕΥ∆ΑΠ θα
επιτύχει ποσοστό σύνδεσης άνω του 90% ο Σωκράτης Φάµελ-
λος τόνισε: «Για να γίνει αυτό καταλήξαµε σε ένα χρονοδιάγρ-
αµµα που περιλαµβάνει τρία βήµατα. Μέχρι τέλους Μαρτίου
πρέπει να έχει γίνει η αναφορά των ΟΤΑ για την πρόοδο των

έργων. Στις 15 Ιουνίου θα γίνει έλεγχος της προόδου για να γίνει
και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µέχρι το τέλος
του χρόνου θα πρέπει να έχουµε υπερβεί το στόχο του 90% της
εξυπηρέτησης. Από κει και πέρα τα υπουργεία σε συνεργασία
µε την ΕΥ∆ΑΠ και την περιφέρεια θα εξετάσουν για τις δύο
κρίσιµες περιοχές που είναι το υπολειπόµενο δίκτυο ακαθάρ-
των της Μάνδρας και η περιοχή της κάτω Ελευσίνας, όπου
υπάρχουν θέµατα τεχνικά και αρχαιολογικά, που πρέπει να
υπερβούµε όµως αφορούν σε ένα ποσοστό λιγότερο από 10%
του εξυπηρετούµενου πληθυσµού. Για να δούµε πως θα
επιλύσουµε τα προβλήµατα αυτά».

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση
του για την έκβαση της σύσκεψης λέγοντας ότι «υπήρχε απόλ-
υτη συµφωνία σε όλα όσα συζητήσαµε, θεωρούµε πως
υπάρχει η δυνατότητα έως το τέλος του 2018 και αυτή η περ-
ιοχή να έχει κλείσει το κεφάλαιο της στα ευρωπαϊκά πρόστιµα
και µένει βέβαια και σε µας σαν Πολιτεία να διεκδικήσουµε έναν-
τι του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής επιτροπής
την δικαίωση αυτής της προσπάθειας που είναι και της κοι-
νωνίας και των ∆ήµων και της πολιτείας».

Στην σύσκεψη έλαβαν µέρος ο γενικός γραµµατέας συντονι-
σµού διαχείρισης αποβλήτων του υπουργείου Εσωτερικών,
Βαγγέλης Καπετάνιος, ο πρόεδρος της ΕΥ∆ΑΠ Κ. Παπαδό-
πουλος, ο αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Ιωάννης Βασι-
λείου και οι δήµαρχοι Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς, Ασπρ-
οπύργου Νικόλας Μελετίου και Μάνδρας Ειδυλλίας, Ιωάννα
Κριεκούκη.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ : Μέχρι τέλους Μαρτίου πρέπει να έχει γίνει η αναφορά των ΟΤΑ για την 
πρόοδο των έργων. Στις 15 Ιουνίου θα γίνει έλεγχος της προόδου για να γίνει και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και µέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουµε υπερβεί το στόχο του 90% της εξυπηρέτησης. 
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∆ιακοπή νερού για τις 
λίγες ώρες στο κέντρο 
των Άνω Λιοσίων 

Λ
όγω βλάβης που προκλήθηκε, σε κεντρικό
αγωγό ύδρευσης στη Λεωφόρο Φυλής, από
τα συνεργεία που κατασκευάζουν το έργο

του φυσικού αερίου, διεκόπη εχθές  η υδροδότηση
στο κέντρο των Άνω Λιοσίων, τη Λεωφόρο Φυλής
από το ύψος του σιντριβανιού έως και ψηλά στο
ύψος του σούπερ µάρκετ Σκλαβενίτης και στην
περιοχή του Αγίου Νικολάου από τον Ναό του
Οσίου Λουκά έως την οδό Σκαλκώτα. 

Συνεργεία του ∆ήµου Φυλής βρέθηκαν άµεσα στο
σηµείο για την αποκατάσταση της ζηµιάς. Η διακο-
πή νερού σύµφωνα µε ανακοίνωση του ∆ήµου θα
διαρκούσε  τουλάχιστον δύο ώρες. Ο ∆ήµος Φυλής
ζητά την κατανόηση των δηµοτών. 

Ληστεία µε όπλα σε Ληστεία µε όπλα σε 
φαρµακείο στο Μενίδιφαρµακείο στο Μενίδι

Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε στις 22:30µ.µ.Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε στις 22:30µ.µ.
προχθες το βράδυ  σε φαρµακείο στις Αχαπροχθες το βράδυ  σε φαρµακείο στις Αχα--
ρνές.ρνές.

Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες οι δράΣύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες οι δρά--
στες ήταν δυο και ήταν αρκετά επικίνδυνοι καιστες ήταν δυο και ήταν αρκετά επικίνδυνοι και
αποφασισµένοι για όλα.αποφασισµένοι για όλα.

Οι ένοπλοι ληστές µε την απειλή των οπλώνΟι ένοπλοι ληστές µε την απειλή των οπλών
κατάφεραν να αποσπάσουν από το ταµείο τουκατάφεραν να αποσπάσουν από το ταµείο του
φαρµακείου άγνωστο χρηµατικό ποσό καιφαρµακείου άγνωστο χρηµατικό ποσό και
διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μέγαρα: Θανάσιµος τραυµατισµός δικυκλιστή Μέγαρα: Θανάσιµος τραυµατισµός δικυκλιστή 
στο 41 χιλιόµετρο της ΠΕΟΑΚστο 41 χιλιόµετρο της ΠΕΟΑΚ
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας όταν επιστρέφοντας από το κτήµα του στην περιοχή Λάκκα έπεσε

σε ΙΧ επιβατηγό το οποίο µπήκε ξαφνικά στην πορεία του.
Το δυστύχηµα συνέβη στο 41ο χιλιόµετρο της ΠΕΟΑΚ, λίγο πριν την είσοδο της πόλης των Μεγάρων.
Ο δικυκλιστής κατευθυνόµενος προς τα Μέγαρα είδε ξαφνικά ένα ΙΧ επιβατηγό να µπαίνει στην πορεία

του εξερχόµενο από το πρατήριο καυσίµων. Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει έπεσε µε ταχύτητα επάνω
στο ΙΧ.  Ο άτυχος άνδρας δεν φορούσε κράνος και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ µετά από λίγο τον µετέφερε στο νεκροτοµείο.

Τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης του Πρώτου Βαθµού
σχ ετικά µε την  «Κύρωση της σύµβασης του
Συµβουλίου της Ευρώπης για την  πρόληψη και

καταπολέµηση της βίας κατά των  γυν αικών  και της
εν δοοικογεν ειακής βίας» κατέθεσε στην  αρµόδια Επι-
τροπή της Βουλής εκ µέρους του Προέδρου της ΚΕ∆Ε
Γ. Πατούλη, το µέλος του ∆Σ της Έν ωσης Ν. Χιωτάκης.

Ειδικότερα, κατά τη συν εδρίαση της αρµόδιας Επιτρ-
οπής ο κ. Ν. Χιωτάκης υπογράµµισε µεταξύ άλλων , ότι
είν αι αν άγκη «τα συµβαλλόµεν α κράτη ν α δροµολογή-
σουν  την  υλοποίηση θεραπευτικών  προγραµµάτων  για
τους δράστες των  εγκληµάτων  εν δοοικογεν ειακής βίας,
καθώς και δράσεων  δηµοσιότητας για την  κατάργηση
των  στερεοτύπων  και την  διασφάλιση του σεβασµού
της διαφορετικότητας».

Υπογραµµίζον τας τη σηµασία που δίν ει η ΚΕ∆Ε στο
ζήτηµα της προστασίας των  θυµάτων  βίας, επικαλέ-
στηκε το Πρωτόκολλο Συν εργασίας που συν υπέγραψε
η Έν ωση το περασµέν ο Απρίλιο µε τη Γεν ική Γραµµα-
τεία Ισότητας των  Φύλων  καθώς και άλλους συν αρµό-
διους φορείς, για την  υιοθέτηση κοιν ού πλαισίου διαδι-
κασιών  εν τοπισµού, παραποµπής και φιλοξεν ίας αλλά
και παροχ ής συµβουλευτικών  υπηρεσιών  και δράσεων
σε γυν αίκες πρόσφυγες, θύµατα ή εν  δυν άµει θύµατα
βίας και στα παιδιά τους.

Στο επίπεδο τον  προτάσεων  υπογράµµισε ότι η
ΚΕ∆Ε θεωρεί σηµαν τική την  εν σωµάτωση της Σύµβα-
σης στην  Εθν ική ν οµοθεσία. «Με τη διαδικασία αυτή
εν ισχ ύεται η ουσιαστική ισότητα των  φύλων  και ποιν ι-
κοποιούν ται συµπεριφορές που διέφευγαν  του ποιν ι-
κού εν διαφέρον τος της πολιτείας».

Ο κ. Γ. Πατούλης µε αφορµή την  κατάθεση των
θέσεων  της ΚΕ∆Ε υπογράµµισε ότι «η Σύµβαση απο-
τελεί έν α σηµαν τικό βήµα για την  πρόληψη και την
καταπολέµηση της βίας κατά των  γυν αικών , καθώς
συµβάλλει στην  εξασφάλιση του σεβασµού των  θεµε-
λιωδών  δικαιωµάτων  του αν θρώπου και δη των
γυν αικών ».

«Είν αι αν αγκαίο τα θύµατα βίας ν α απολαµβάν ουν
ίση προστασία σε όλα τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου
της Ευρώπης. Πρωταρχ ικό µέληµα της Σύµβασης είν αι
η πρόληψη που εκφράζεται µε µία σειρά  µέτρων  για
την  εξασφάλιση της κατάρτισης επαγγελµατιών  που
ασχ ολούν ται µε την  αποτροπή των  φαιν οµέν ων  βίας
και προσβολής της γεν ετήσιας ελευθερίας».

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε αν έφερε ότι «η στήριξη
και η προστασία της γυν αίκας απέν αν τι σε φαιν όµεν α
κακοποίησης αποτελεί προτεραιότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».  

ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  ηη  θθέέσσηη  ττωωνν  ∆∆ήήµµωωνν  
γγιιαα  ττηη  ββίίαα  κκααττάά  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν



««ΠΠόόσσοο  κκοοσσττίίζζεειι  ττοο  ΣΣίίδδεερροο»»  
ττοουυ  ΜΜππ..  ΜΜππρρεεχχττ  ττηηνν
ΚΚυυρριιαακκήή  1188  ΜΜααρρττίίοουυ  

σσττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ΑΑχχααρνών

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΟΜΑ∆Α  ΤΗΣ ΚΝΕ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΗ 2018.

Συν εχ ίζον ται οι πρωτοβουλίες της ΚΝΕ... µε κορύφ-
ωση το µαθητικό φεστιβάλ στις 30 Μάρτη 2018 στο
∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών .

Η Οργάν ωση πρόκειται ν α παρουσιάσει µια όµορφη
δουλειά που ετοιµάζει εδώ και µήν ες η Μαθητική Θεα-
τρική Οµάδα τηςΤοµεακής Οργάν ωσης.

Έτσι την  Κυριακή  18 Μάρτη στην  Αίθουσα
εκδηλώσεων  του ∆ηµαρχ είου Αχ αρν ών  θα αν εβάσουν
τη θεατρική παράσταση «Πόσο κοστίζει το Σίδερο»
του Μπ. Μπρεχ τ. 

Το Τοµεακό Συµβούλιο Μεν ιδίου - Φυλής της ΚΝΕ
ξεδιπλών ει το επόµεν ο διάστηµα µια πλούσια δρα-
στηριότητα µε σκοπό ν α έρθει σε επαφή µε ακόµα
περισσότερους ν έους και ν έες της περιοχ ής. 

Κορύφωση όλης αυτής της δραστηριότητας θα είν αι το
Μαθητικό Φεστιβάλ που θα πραγµατοποιηθεί στις 30
Μάρτη στο ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών  και θα είν αι αφιερω-
µέν ο στον  κοµµουν ιστή ήρωα Νίκο Μπελογιάν ν η,
µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς εκείν η τη µέρα
συµπληρών ον ται 66 χρόν ια από την  εκτέλεσή του.

Σε όλη αυτήν  την  πορεία η ΤΟ Μεν ιδίου - Φυλής της
ΚΝΕ επιδιώκει ν α συζητήσει µε τη ν εολαία της περ-
ιοχ ής, ν α απευθύν ει µαζικό κάλεσµα συµπόρευσης µε
το ΚΚΕ και την  ΚΝΕ, αξιοποιών τας µια πολύµορφη
δραστηριότητα.
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Μαθητές και καθηγητές σχολείων, από τη
Φιλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιταλία,
την Ιρλανδία και την Εσθονία, υποδέχθηκε

στο ∆ηµαρχείο ο ∆ήµαρχος, Μιχάλης Σελέκος, την Παρ-
ασκευή 9 Μάρτη 2018. Στη συνάντηση αυτή συµµε-
τείχαν και οι µαθητές και καθηγητές του 3ου Λυκείου
Χαϊδαρίου στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράµµατος
ανταλλαγών µε θέµα τον πολιτισµό.

Επίσης, την ίδια ηµέρα, πραγµατοποιήθηκε συνάν-
τηση του ∆ηµάρχου µε δασκάλους από σχολεία της
Ιταλίας, Γαλλίας κλπ., οι οποίοι συµµετέχουν σε εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα ανταλλαγών από κοινού µε τους
δασκάλους του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου.

Ο ∆ήµαρχος, στη συνάντηση που είχε µε τους µαθη-
τές και τους εκπαιδευτικούς, τόνισε πως οι συγκεκριµέ-
νες δραστηριότητες φέρνουν κοντά τους λαούς, κάτι που
είναι απαραίτητο, για να γνωρίζει ο ένας την κουλτούρα,
τα ήθη και τα έθιµα του άλλου «στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης σχέσεων φιλίας». 

Όπως τόνισε «οι λαοί, και ιδιαίτερα η νέα γενιά, δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτα. ∆υστυχώς όµως, στην εποχή
µας, υπάρχουν πολλές εστίες έντασης, άνθρωποι που
φεύγουν κυνηγηµένοι από την πατρίδα τους λόγω του

πολέµου ή οικονοµικών δυσκολιών, ψάχνοντας για ένα
καλύτερο µέλλον. Εµείς θα πρέπει να τους αγκαλιάσο-
υµε και να τους προσφέρουµε ότι περισσότερο µπορ-
ούµε».

Ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε στην ιστορία του Χαϊδαρίου,
στα σηµαντικά ιστορικά µνηµεία που υπάρχουν στην
περιοχή αλλά και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που
πραγµατοποιεί ο ∆ήµος, ενώ δέχθηκε και ερωτήσεις

από τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τον
τρόπο λειτουργίας της τοπικής διοίκησης, για τις διάφο-
ρες εκθέσεις και πολιτιστικά δρώµενα, για την προώθη-
ση του πολιτισµού από τον ∆ήµο και για άλλα θέµατα. 

Στη συνέχεια, οι µαθητές ξεναγήθηκαν στο Παλατάκι
και στο διατηρητέο κτίριο Νικολάου Γύζη, όπου ενηµε-
ρώθηκαν για την ιστορία των κτιρίων και θαύµασαν την
αρχιτεκτονική του κτιρίου και τον όµορφο περίβολο.
Τέλος, εντυπωσιάστηκαν από το αριστούργηµα που
φιλοτέχνησε ο Νικολαος Γύζης τις «4 Εποχές» και την
ιστορία που συνοδεύει την αποκάλυψή τους.

Παρόντες στις δύο συναντήσεις ήταν ο ∆ιευθυντής
Νεολαίας και Πολιτισµού, κ. Κώστας Περγαντής και η
υπεύθυνη πολιτιστικών υπηρεσιών κ. ∆έσποινα Βαρυτι-
µιάδη.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS
ΞΞεεννάάγγηησσηη  µαθητών & καθηγητών από

το εξωτερικό στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου
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ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ

Στο ECoC’s Neighbours’ Day 
| Συνδέοντας τους κατοίκους 
των Πολιτιστικών 
Πρωτευουσών της Ευρώπης

Λήγει σήµερα  η προθεσµία συµµετοχής για µια
µοναδική εµπειρία στο ECoC's Neighbours' Day στο
#Λέουβαρντεν της Ολλανδίας - #Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης 2018, µε όλα τα έξοδα πληρ-
ωµένα (αρκεί να είσαι από την #Ελευσίνα, άνω των
18 και να µιλάς αγγλικά) -> goo.gl/2Nshsd, η Ελευ-
σίνα 2021, σε συνεργασία αυτή τη φορά µε την
πόλη #Κάουνας της Λιθουανίας - ΠΠτΕ 2022, προσ-
καλεί νέους Ελευσίνιους (από 18 µέχρι και 27 ετών)
να συµµετέχουν στο 100 First Times | International
Youth Summer Camp, χωρίς κόστος συµµετοχής!

Εργαστήρια, συναντήσεις, πολιτιστικές και σωµα-
τικές δραστηριότητες, ανταλλαγή ιδεών, υπαίθριες
εξερευνήσεις, συζητήσεις, γιορτές και πολλά άλλα!

Πότε: 7-15 Ιουλίου 2018
Που: Κάουνας, Λιθουανία Προθεσµία υποβολής

αιτήσεων: 2 Απριλίου 2018
Ηλικία: µεταξύ 18 και 27 ετών
Γλώσσα: αγγλικά
Η συµµετοχή στο οκταήµερο πρόγραµµα, για

όσους επιλεγούν, είναι υποχρεωτική. Περισσότερες
πληροφορίες και δήλωση συµµετοχής, στο παρακά-
τω link.

#100FirstTimes #Kaunas2022 #ECoC2022
#ECoC #CreativeEurope Leeuwarden-Fryslân 2018
#Eleusis2021 #ECoC2021 #EUphoria

Κλειστά σήµερα δηµοτικά και
νηπιαγωγεία 

2244ώώρρηη  ααππεερργγίίαα  
ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν

Σ
ε 24ωρη απεργία προχωρούν δάσκαλοι και
νηπιαγωγοί σήµερα  16 Μαρτίου, κατόπιν
απόφασης που έλαβε η ∆ιδασκαλική Οµο-

σπονδία Ελλάδος.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν µόνιµους, µαζι-
κούς διορισµούς για την κάλυψη όλων των αναγ-
κών της δηµόσιας εκπαίδευσης, 14χρονο δηµό-
σιο δωρεάν σχολείο µε διετή υποχρεωτική
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση άµεσα σε όλη
τη χώρα, στήριξη της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, εξίσωση δικαιωµάτων αναπληρ-
ωτών και µονίµων, µείωση της αναλογίας εκπαι-
δευτικών – µαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο
και 1:20 για το δηµοτικό σχολείο,αύξηση δαπανών
για την παιδεία, υπεράσπιση των µισθολογικών
και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του
διοικητικού συµβουλίου, η Οµοσπονδία σε έκτακ-
τη συνεδρίασή του 2018 κι έπειτα και από την
πρόσκληση που δέχτηκε από τον υπουργό Παι-
δείας για πραγµατοποίηση συνάντησης, αποφάσι-
σε οµόφωνα έπειτα από τη συζήτηση επί των προ-
τάσεων που αρχικά είχαν κατατεθεί, τα παρακάτω:
«∆εν συµµετέχουµε στη συνάντηση στο υπουρ-
γείο Παιδείας. Η µεγαλειώδης συγκέντρωση της 2
Μαρτίου, η οποία χτυπήθηκε βίαια από τα Μ.Α.Τ.,
µια µόνο οδό συνάντησης µε την πολιτική ηγεσία
αφήνει ανοιχτή, αυτήν της συνάντησης µε αγωνι-
στική κινητοποίηση».

«Κλιµακώνουµε τις κινητοποιήσεις, κηρύσσον-
τας την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, ηµέρα
24ωρης απεργιακής δράσης (µε 3ωρη στάση
εργασίας από το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. και 3ωρη από
τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών για τη διευκόλ-
υνση της συµµετοχής των συναδέλφων στις
συγκεντρώσεις που θα πραγµατοποιηθούν εκείνη
την ηµέρα).»

Καλούµε τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας
να συµµετέχουν µαζικά και δυναµικά στη συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Παιδείας στη 1 µ. µ. δίνον-
τας το µήνυµα στην πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου ότι όλοι µαζί αγωνιζόµαστε για αληθινή
στήριξη της δηµόσιας εκπαίδευσης ενάντια στις
αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που τη συρρικ-
νώνουν και περικόπτουν τις θέσεις εργασίας (π.χ.
τριµελείς επιτροπές εγγραφών των άρθρων 6 και
7 του Π∆ 79/2017) σε εφαρµογή των κατε-
υθύνσεων που θέτουν οι  «θεσµοί» και  ο
Ο.Ο.Σ.Α».
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Α
υστηρή προειδο-
ποίηση προς τη
διοίκηση της Περ-

ιφέρειας Αττικής ν α αλλά-
ξει άµεσα ρότα, καθώς µε
την  ασκούµεν η οικον οµι-
κή πολιτική οδηγεί σε
δηµοσιον οµικό εκτροχ ια-
σµό την  Περιφέρεια
έστειλε ο Γιάν ν ης Σγουρ-
ός.

Στη συζήτηση του Περ-
ιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής που είχ ε ως θέµα
τον  Οικον οµικό Απολογι-
σµό του 2017 ο Γ. Σγουρ-
ός επέκριν ε σφοδρότατα
τη διοίκηση ∆ούρου,
καθώς αν αλαµβάν ει
υποχ ρεώσεις που ξεπερ-
ν ούν  τις οικον οµικές
δυν ατότητες της Περιφέρ-

ειας, αδιαφορών τας για το
γεγον ός ότι οδηγεί µε µαθ-
ηµατική ακρίβεια, έν αν
µέχ ρι πρότιν ος εύρωστο
φορέα, στη διάλυση και
στην  χ ρεοκοπία. Παράλ-
ληλα ζήτησε από την
περιφερειακή αρχ ή  ν α
καταθέσει στο Περιφερει-
ακό Συµβούλιο όλες τις
εργολαβικές συµβάσεις για
ν α προκύψουν  στοιχ εία
τόσο για τις αν ειληµµέν ες
υποχ ρεώσεις όσο και για
το υπολειπόµεν ο ποσό.

Είν αι χ αρακτηριστικό
ότι µε τακτικά έσοδα που
µόλις και µετά βίας επαρ-
κούν  για ν α καλύψουν  τις
λειτουργικές αν άγκες της
Περιφέρειας Αττικής και
µε αποθεµατικό που

αν έρχ εται στα 376 εκ. € -
προερχ όµεν ο από τη
χ ρηστή διοίκηση Σγουρ-
ού των  προηγούµεν ων
ετών  -  η διοίκηση της
Περιφέρειας έχ ει συµβατι-
κές υποχ ρεώσεις 212 εκ.
€ και έργα υπό δηµο-
πράτηση 1,4 δις ευρώ.

Ήδη στον  Απολογισµό
της Περιφέρειας έκαν αν
την  εµφάν ισή τους ευρ-
ηµατικές έν ν οιες όπως
«αρν ητικό πλεόν ασµα»
για ν α δικαιολογήσουν  το
έλλειµµα που δηµιουρ-
γείται σε ετήσια ταµειακή
βάση.

Στην  τοποθέτησή του
ο Γ. Σγουρός σηµείωσε
µεταξύ άλλων  :

«Στα επτά προς οκτώ
χ ρόν ια µν ηµον ίου,
υπάρχ ουν  ακόµη ορισµέ-
ν οι, που δεν  φαίν εται ν α
κατάλαβαν  τίποτα και
επαν αλαµβάν ουν  πρακ-
τικές που µας οδήγησαν
στην  καταστροφή. ∆εν
καταλαβαίν ουν  ότι µε
αυτή την  πολιτική των

πελατειακών  εξαρτή-
σεων , στέλν ουν  τον
λογαριασµό στους επόµε-
ν ους, υπον οµεύον τας το
µέλλον  της Περιφέρειας.
Εµείς µέρος του δηµοσιο-
ν οµικού εκτροχ ιασµού
της Περιφέρειας Αττικής
δεν  θα γίν ουµε. ∆εν  θα
φορτωθούµε στην  πλάτη
την  χ ρεοκοπία της Περ-
ιφέρειας Αττικής. Ούτε θα
καταστούµε συν υπεύθυ-
ν οι και συν υπόλογοι σε
όποιες ευθύν ες αν αζ-
ητηθούν  εξαιτίας αυτής
της αλόγιστης πολιτικής.
Εάν  ν οµίζετε ότι το Περ-
ιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής είν αι κολυµβήθρα του
Σιλωάµ για ν α εξιλεωθούν
οι πολιτικές σας κάν ετε
λάθος. Σταµατήστε
λοιπόν  ν α δεσµεύετε
τους πόρους σαν  ν α µην
υπάρχ ει αύριο. ∆εν  έχ ετε
αυτό το δικαίωµα. Μπορεί
αύριο για εσάς στην  Περ-
ιφέρεια ν α µην  υπάρχ ει,
αλλά υπάρχ ει αύριο στην
Περιφέρεια χ ωρίς εσάς». 

ΣΣεε  οοιικκοοννοοµµιικκόό  εεκκττρροοχχιιαασσµµόό  οοδδεεύύεειι  ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς
– Πολλαπλάσιες οι υποχρεώσεις των εσόδων
Γ. Σγουρός : Στα 7 προς 8 χρόνια µνηµονίου ορισµένοι δεν κατάλαβαν τίποτα  

ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  σσττηηνν  
ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα  

ττηηςς  ΓΓυυννααίίκκααςς  
σσττοο  ««ΠΠααλλααττάάκκιι»»

Έ
να αφιέρωµα µε αφορµή την Παγκόσµια
Ηµέρα της Γυναίκας είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν στο

«Παλατάκι» την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, σε µια
εκδήλωση που διοργάνωσε η ∆ιεύθυνση Νεολαίας,
Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Χαϊδαρίου, σε συνεργασία µε την συγγραφέα Ιωάν-
να Καρατζαφέρη. 

Χαιρετισµό, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέ-
κος, µε αναφορές στο έργο της κας Καρατζαφέρη
αλλά και στον αγώνα των γυναικών. Την ίδια στιγ-
µή, στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα
οι γυναίκες αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος της
ΟΓΕ (Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδας) Χαϊδαρίου,
Έλενα Ανδριωτέλλη, µιλώντας για την δράση και τις
προτάσεις της Οµοσπονδίας.

Οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να παρ-
ακολουθήσουν την ταιν ία µικρού µήκους «Εγώ
Είµαι Εύα» της Ιωάννας Καρατζαφέρη, σε σκηνοθ-
εσία του Γιάννη Κατωµερή, αλλά και ένα µελωδικό
πρόγραµµα, µε δύο τραγούδια και µε αφορµή την
ηµέρα της γυναίκας, σε επιµέλεια της ηθοποιού-
σκηνοθέτη Κερασίας Σαµαρά και της θεατρικής της
οµάδας.
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Τ
η µη αποστολή
στοιχείων προς το
Υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης & Τρο-
φίµων αναφορικά µε τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς
καταλογίζει ο Αναπληρω-
τής Υπουργός, Ι. Τσιρώνης.

Ειδικότερα, απέστειλε
επιστολή σε 169 δήµους
που, δεν ανταποκρίθηκαν,
απευθύνοντας ταυτοχρό-
νως την ίδια επιστολή στις
Περιφέρειες, ζητώντας από
αυτές“ να συντονίσουν και
να συγκεντρώσουν τις
απαντήσεις των ∆ήµων
αρµοδιότητάς τους”.

Πρόκειται για την υπ’αρ-
ιθµ. 638/36334/2018 επι-
στολή, όπου ο υπουργός
αναφέρει ότι στις
21.12.2017 ζήτησε από
όλους τους ∆ήµους να
στείλουν, µέχρι 15.1.2018,
συγκεκριµένα δεδοµένα για
την κατάσταση των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς
στην περιοχή τους, όπως
προκύπτει από την παρα-
κολούθηση του πληθυ-
σµού τους και από την
εφαρµογή του προγράµµα-
τος περισυλλογής και

διαχείρισής τους, σύµφωνα
µε το αρ.9 του
ν.4039/2012 ως ισχύει.

Παρότι η ανταπόκριση
ορισµένων ∆ήµων ήταν
άµεση, συνεχίζει, υπήρξαν
πολλοί από τους οποίους
το Υπουργείο δεν έλαβε
απάντηση, γι’αυτό τους
θέτει νέα προθεσµία την
15η.3.2018.

Σε περίπτωση που κάποι-
ος ∆ήµος δεν εφαρµόζει
καµία διάταξη του ανω-
τέρω άρθρου, θα πρέπει να
το γνωστοποιήσει εγγράφ-
ως εντός της ανωτέρω
προθεσµίας, καταλήγει ο κ.
Τσιρώνης.

ΕΓΓΡΑΦΟ
Αυτοί είναι οι 169

δήµοι:

1 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
2 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3 Α Γ Ι Ο Υ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 Α Γ Ι Ο Υ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
5 Α Γ Ι Ω Ν

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
6 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
7 ΑΓΡΑΦΩΝ
8 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

9 ΑΙΓΑΛΕΩ
10 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
11 ΆΚΤΙΟΥ –

ΒΟΝΙΤΣΑΣ
12 ΑΛΙΑΡΤΟΥ –

ΘΕΣΠΙΕΩΝ
13 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
14 ΑΜΑΡΙΟΥ
15 ΑΜΟΡΓΟΥ
16 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
17 Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ

ΜΑΝΗΣ
18 ΑΝΑΦΗΣ
19 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ –

ΚΥΛΛΗΝΗΣ
20 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ –

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
21 ΆΝ∆ΡΟΥ
22 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
23 ΑΝΩΓΕΙΩΝ
24 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
25 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
26 ΑΡΡΙΑΝΩΝ
27 Α Ρ Χ Α Ι Α Σ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ
28 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
29 ΒΙΑΝΝΟΥ
30 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
31 ΒΟΪΟΥ
32 Β Ο Ρ Ε Ι Ω Ν

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
33 ΒΥΡΩΝΑΣ
34 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
35 ΓΑΥ∆ΟΥ
36 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

37 ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
38 ΓΟΡΤΥΝΑΣ
39 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
40 ∆ΑΦΝΗΣ –

ΥΜΗΤΤΟΥ
41 ∆ΕΣΚΑΤΗΣ
42 ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
43 ∆ΟΜΟΚΟΥ
44 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
45 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
46 ∆Ω∆ΩΝΗΣ
47 ∆ΩΡΙ∆ΟΣ
48 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
49 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
50 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
51 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ –

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
52 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
53 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
54 ΕΥΡΩΤΑ
55 ΖΑΓΟΡΙΟΥ
56 ΖΑΧΑΡΩΣ
57 ΖΗΡΟΥ
58 ΖΙΤΣΑΣ
59 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
60 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
61 Η Ρ Ω Ι Κ Η Σ

ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
62 ΘΑΣΟΥ
63 ΘΕΡΜΟΥ
64 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
65 ΘΗΒΑΙΩΝ
66 ΘΗΡΑΣ
67 ΙΑΣΜΟΥ
68 ΙΗΤΩΝ
69 ΙΘΑΚΗΣ
70 ΙΚΑΡΙΑΣ
71 ΙΣΤΙΑΙΑΣ –

ΑΙ∆ΗΨΟΥ
72 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
73 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
74 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
75 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
76 ΚΑΝΤΑΝΟΥ –

ΣΕΛΙΝΟΥ
77 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
78 ΚΑΡΠΑΘΟΥ
79 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
80 ΚΑΣΟΥ
81 ΚΕΑΣ
82 Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ω Ν

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

83 ΚΙΜΩΛΟΥ
84 ΚΙΣΣΑΜΟΥ
85 ΚΥΘΝΟΥ
86 Κ Υ Μ Η Σ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
87 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
88 ΛΕΙΨΩΝ
89 ΛΕΣΒΟΥ
90 ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
91 Λ Ι Μ Ν Η Σ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ
92 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ –

ΠΕΥΚΗΣ
93 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
94 ΜΑΝ∆ΡΑΣ –

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
95 ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ –

ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
96 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
97 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
98 ΜΕΓΙΣΤΗΣ
99 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
100 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
101 ΜΕΤΣΟΒΟΥ
102 ΜΗΛΟΥ
103 ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ
104 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
105 ΜΟΣΧΑΤΟΥ –

ΤΑΥΡΟΥ
106 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
107 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
108 ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΥ
109 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
110 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
111 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
112 Ν Ε Α Σ

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

113 ΝΙΣΥΡΟΥ
114 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
115 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
116 ΟΙΧΑΛΙΑΣ
117 ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
118 Ο Ρ Ο Π Ε ∆ Ι Ο Υ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
119 ΠΑΙΑΝΙΑΣ
120 ΠΑΛΑΜΑ
121 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
122 ΠΑΞΩΝ
123 ΠΑΡΟΥ

124 ΠΑΤΡΕΩΝ
125 ΠΕΙΡΑΙΑ
126 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
127 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
128 ΠΗΝΕΙΟΥ
129 ΠΟΡΟΥ
130 ΠΡΕΣΠΩΝ
131 Π Υ ∆ Ν Α Σ

ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ
132 ΠΥΛΟΥ –

ΝΕΣΤΟΡΟΣ
133 ΠΥΡΓΟΥ
134 ΠΩΓΩΝΙΟΥ
135 ΡΑΦΗΝΑΣ –

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
136 ΡΕΘΥΜΝΗΣ
137 ΡΟ∆ΟΥ
138 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
139 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
140 ΣΕΡΙΦΟΥ
141 ΣΙΚΙΝΟΥ
142 ΣΚΙΑΘΟΥ
143 ΣΚΟΠΕΛΟΥ
144 ΣΚΥΡΟΥ
145 ΣΟΥΛΙΟΥ
146 ΣΟΦΑ∆ΩΝ
147 ΣΠΕΤΣΩΝ
148 ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
149 ΣΥΜΗΣ
150 ΣΦΑΚΙΩΝ
151 ΤΑΝΑΓΡΑΣ
152 ΤΗΛΟΥ
153 ΤΗΝΟΥ
154 ΤΟΠΕΙΡΟΥ
155 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ –

ΜΕΘΑΝΩΝ
156 Ύ∆ΡΑΣ
157 ΦΑΙΣΤΟΥ
158 ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ
159 ΦΙΛΙΑΤΩΝ
160 ΦΙΛΟΘΕΗΣ –

ΨΥΧΙΚΟΥ
161 ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ
162 Φ Ο Υ Ρ Ν Ω Ν

ΚΟΡΣΕΩΝ
163 ΦΥΛΗΣ
164 ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
165 ΧΑΛΚΗΣ
166 ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ
167 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
168 ΧΙΟΥ
169 ΨΑΡΩΝ

Νέα προθεσµία στους ∆ήµους που δεν έστειλαν
στοιχεία για τα αδέσποτα στον Τσιρώνη

Ελευσίνα - Μάνδρα - Φυλή και Χαϊδάρι µεταξύ αυτών που δεν ανταποκρίθηκαν, σύµφωνα µε έγγραφο του Αν. Υπουργού 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

7ης/2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  105
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για

την αναγκαιότητα εκτέλεσης και
διενέργειας του διαγωνισµού,

του έργου µε τίτλο:
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο∆ΩΝ».

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την  7η
Μαρτίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτι-
κή δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Ασπροπύργου
ύστερα από την υπ’αριθµ. 5416/1-
3-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Πρόεδρου κου Αντώνιου Καραµ-
πούλα,  η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα
τα µέλη του Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις  του άρθρου
67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 22
και απόντα τα 11, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
2 2 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
8)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και

η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και

εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµε-
ρησίας διάταξης  µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για την αναγκαιότητα
εκτέλεσης και διενέργειας του δια-
γωνισµού, του έργου µε τίτλο:
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο∆ΩΝ», έθεσε υπόψη των µελών
του συµβουλίου, την υπ’ αριθµ.
5637/2-3-2018  εισήγηση του
∆/ντή Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών κου Παναγιώτη Καρα-
γιαννίδη, η οποία έχει ως εξής:

«Εισηγούµεθα τη λήψη απόφα-
σης για την αναγκαιότητα εκτέλε-
σης και διενέργειας του διαγωνι-
σµού του έργου µε τίτλο:
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο∆ΩΝ» µε Κ.Α. 30.6233.010 και
ποσό: 300.000,00 µε ανοικτή δια-
δικασία, σύµφωνα µε τα προβ-
λεπόµενα στο άρθρο  27 παρ. 1
του Ν.4412/2016».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε

τον λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη,
Επικεφαλής της παράταξης
«Ασπρόπυργος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,ο
οποίος πρότεινε να προµηθευτεί ο
∆ήµος µηχανήµατα µε leasing ή µε
αγορά  ή µε άλλους τρόπους, διότι
θεωρεί ότι µε την ενοικίαση τους
δεν δύναται να καλυφθούν οι
ανάγκες του ∆ήµου. ∆ήλωσε ότι
δεν θα το ψηφίσει.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε

τον λόγο στον κο Αλέξανδρο Τσο-
κάνη, Εκπρόσωπο  της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Ασπροπύρ-
γου», ο οποίος πρότεινε την αγορά
µηχανηµάτων και όχι την ενοικία-
ση, εφόσον είναι απαραίτητα κάθε
χρόνο. Γι’ αυτό θα ψηφίσει λευκό.
Λαβών το λόγο ο ∆ήµαρχος, κ.

Νικόλαος Μελετίου, επισήµανε ότι
δεν υπάρχει το εξειδικευµένο προ-
σωπικό για τον χειρισµό των
µηχανηµάτων, ούτε και ο τρόπος
να προσληφθεί. Συνεπώς, αν
προχωρήσουµε στην αγορά, η
οποία θα κόστιζε εκατοµµύρια στο
∆ήµο, τα µηχανήµατα θα παρεµε-
ναν αχρησιµοποίητα. Έτσι, µε την
ενοικίαση εξοικονοµούνται αρκετά
χρήµατα και τα µηχανήµατα αξιο-
ποιούνται µε τον καλύτερο τρόπο.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την

προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•την υπ’ αριθµ. 5637/2-3-2018

εισήγηση του ∆/ντή Πολεοδοµίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών κου
Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
•το άρθρο  27 παρ. 1 του

Ν.4412/2016,
•την τοποθέτηση του Επικεφαλής

της παράταξης «Ασπρόπυργος-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ιωάννη Ηλία, 
•την τοποθέτηση του Εκπρ-

οσώπου  της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου», κου
Αλέξανδρου Τσοκάνη,
•την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου,

κου Νικόλαου Μελετίου,
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου

Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Αναγκαιότητας
εκτέλεσης και διενέργειας του
διαγωνισµού του έργου µε
τίτλο: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ»,
τάχθηκαν δεκατέσσερα (14) 

µέλη του συµβουλίου, και ονο-
µαστικά οι κ.κ.:
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κατά, τάχθηκαν επτά (7) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά
οι κ.κ. :

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

Λευκό, ψήφισε ένα (1) µέλος
του Συµβουλίου και ονοµαστικά
ο κ. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, 

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα

εκτέλεσης και διενέργειας του
διαγωνισµού του έργου µε
τίτλο: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ» µε
Κ.Α. 30.6233.010 και ποσό:
300.000,00 µε ανοικτή διαδι-
κασία, σύµφωνα µε τα προβ-
λεπόµενα στο άρθρο  27 παρ. 1
του Ν.4412/2016.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθµό
105/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΒΡΕΤΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ  ΚΑΙ Η ΧΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

7ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .:  104
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  αν αγκαιότητα εκτέλεσης και
διεν έργειας του διαγων ισµού,

του έργου µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
7η    Μαρτίου 2018, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 19.00 µ.µ., συνή-
λθε σε τακτική δηµόσια συνεδρία-
ση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπρ-
οπύργου ύστερα από την υπ’αρ-
ιθµ. 5416/1-3-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα,  η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε
τις δ/ξεις  του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα
22 και απόντα τα 11, και ονοµαστι-
κά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
2 2 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
8)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και

η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και

εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµε-
ρησίας διάταξης  µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για την αναγκαιότητα
εκτέλεσης και διενέργειας του δια-
γωνισµού, του έργου µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβου-
λίου, την υπ’ αριθµ. 5639/2-3-

2018  εισήγηση του ∆/ντή Πολεο-
δοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών 
κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η

οποία έχει ως εξής:
«Εισηγούµεθα τη λήψη απόφα-

σης για την αναγκαιότητα εκτέλε-
σης και διενέργειας του διαγωνι-
σµού του έργου µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» µε Κ.Α.
20.7333.006 και ποσό:
700.000,00 µε ανοικτή διαδικασία,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο  27 παρ. 1 του
Ν.4412/2016».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη,
Επικεφαλής της παράταξης
«Ασπρόπυργος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
ο οποίος στην τοποθέτησή του επί
του θέµατος, ανέφερε ότι είναι αρν-
ητικοί ως προς την έγκρισή του,
εφόσον δεν έχουν µελέτη και δεν
γνωρίζουν τίποτα.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την

προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•την υπ’ αριθµ. 5639/2-3-2018

εισήγηση του ∆/ντή Πολεοδοµίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών κου
Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
•το άρθρο  27 παρ. 1 του

Ν.4412/2016,
•την τοποθέτηση του Επικεφα-

λής της παράταξης «Ασπρόπυρ-
γος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ιωάννη
Ηλία,
•Την εισήγηση του Προέδρου,

κου Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Αν αγκαιότητας
εκτέλεσης και διεν έργειας του
διαγων ισµού του έργου µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», τάχθη-
καν  δεκαπέν τε (15) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ. :

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          

Κατά, τάχθηκαν  επτά (7) µέλη
του συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ. :

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  αν αγκαιότητα
εκτέλεσης και διεν έργειας του
διαγων ισµού του έργου µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» µε Κ.Α.
20.7333.006 και ποσό:
700.000,00 µε αν οικτή διαδι-
κασία, σύµφ ων α µε τα προβ-
λεπόµεν α στο άρθρο  27 παρ. 1
του Ν.4412/2016.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό
104/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί 
η Γενική Συνέλευση στελεχών και µελών

της Νέας ∆ηµοκρατίας της ∆υτικής Αττικής.
Στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων "∆ηµήτρη
Καλλιερη " στο � νευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου.

Οµιλητής Στυλιανός Κονταδακης, 
Γραµµατέας οργανωτικού Νέας ∆ηµοκρατίας.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ευχαρίστησε της Επιτροπή και τόνισε ότι
στόχος του ∆ήµου είναι η κατάκτηση της πρώτης
θέσης στην επόµενη τελετή απονοµής. Εν
συνεχεία κάλεσε τους παριστάµενους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών και
συνεργάτες του στο βάθρο, επισηµαίνοντας ότι
το βραβείο αποτελεί προϊόν της συλλογικής προ-
σπάθειας που καταβάλλεται, νυχθηµερόν, από
αιρετούς και εργαζοµένους στο ∆ήµο Φυλής. 

Θερµά λόγια για το ∆ήµαρχο Φυλής είπε ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης υπενθ-
υµίζοντας στους παρισταµένους ότι, µόλις µια
εβδοµάδα πριν, ο ∆ήµαρχος Φυλής παρέδωσε,
παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο κτίριο
αστυνοµικών υπηρεσιών και 8 οχήµατα στην
Ελληνική Αστυνοµία, στο πλαίσιο των ενεργειών
του ∆ήµου Φυλής για την καταπολέµηση της παρ-
αβατικότητας. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ήµος Φυλής βρέθη-
κε τέταρτος στην κατάταξη µετά τους ∆ήµους
Αιγάλεω, Μήλου και Αµαρουσίου και µπροστά από
µεγάλους ∆ήµους όπως η Θεσσαλονίκη, η Καλλιθ-
έα,  το Παλαιό Φάληρο, η Λάρισα κά.



12-θριάσιο Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
7ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .:  103
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  αν αγκαιότητα εκτέλεσης και
διεν έργειας του διαγων ισµού,

του έργου µε τίτλο :
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)».

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την  7η
Μαρτίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτι-
κή δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Ασπροπύργου
ύστερα από την υπ’αριθµ. 5416/1-
3-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Πρόεδρου κου Αντώνιου Καραµ-
πούλα,  η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα
τα µέλη του Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις  του άρθρου
67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 22
και απόντα τα 11, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
2 2 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ) Ν Ι Κ Ο Π Ο Λ Ι ∆ Ο Υ
ΚΥΡΙΑΚΗ7)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
8)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµε-
ρησίας διάταξης  µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για την αναγκαιότητα
εκτέλεσης και διενέργειας του δια-
γωνισµού, του έργου µε τίτλο :
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)»,
έθεσε υπόψη των µελών του
συµβουλίου, την υπ’ αριθµ.
5636/2-3-2018  εισήγηση του
∆/ντή Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών κου Παναγιώτη Καρα-
γιαννίδη, η οποία έχει ως εξής:
«Εισηγούµεθα τη λήψη απόφα-
σης για την αναγκαιότητα εκτέλε-
σης και διενέργειας του διαγωνι-
σµού του έργου µε τίτλο:
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)» µε
Κ.Α. 20.6277.017 και ποσό:
1.100.000,00 µε ανοικτή διαδι-
κασία σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στο άρθρο  27 παρ. 1 του
Ν.4412/2016».

Ο Πρόεδρος, κος Αντώνιος Καραµ-
πούλας, διευκρίνισε στο Σώµα πως
το θέµα προς ψήφιση είναι η αναγ-
καιότητα, γι’ αυτό και δεν επισυνά-
πτεται Μελέτη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη,
Επικεφαλής της παράταξης
«Ασπρόπυργος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
ο οποίος στην τοποθέτησή του επί
του θέµατος, ανέφερε ότι είναι αρν-
ητικοί ως προς την έγκρισή του,
εφόσον δεν έχουν µελέτη και δεν
γνωρίζουν τίποτα.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•την υπ’ αριθµ. 5636/2-3-2018
εισήγηση του ∆/ντή Πολεοδοµίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών κου
Παναγιώτη Καραγιαννίδη,

•το άρθρο  27 παρ. 1 του
Ν.4412/2016,
•την τοποθέτηση του Επικεφαλής
της παράταξης «Ασπρόπυργος-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ιωάννη Ηλία,
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της αν αγκαιότητας
εκτέλεσης και διεν έργειας του
διαγων ισµού, του έργου µε τίτλο
:«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)»,
τάχθηκαν  δεκαπέν τε (15) µέλη
του συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          

Κατά, τάχθηκαν  επτά (7) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ. :
1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       

καιΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  αν αγκαιότητα εκτέ-
λεσης και διεν έργειας του διαγω-
ν ισµού, του έργου µε τίτλο :
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)», µε
Κ.Α. 20.6277.017 και ποσό:
1.100.000,00 µε αν οικτή διαδι-
κασία σύµφ ων α µε τα προβ-
λεπόµεν α στο άρθρο  27 παρ. 1
του Ν.4412/2016.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό
103/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

7ης/2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  106
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την

αναγκαιότητα εκτέλεσης και διενέρ-
γειας του διαγωνισµού, του έργου µε

τίτλο : «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 260».

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την  7η    Μαρτίου
2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπρ-
οπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ.
5416/1-3-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Πρόεδρου κου Αντώνιου Καραµ-
πούλα,  η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα
µέλη του Συµβουλίου, και στον ∆ήµα-
ρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα
µε τις δ/ξεις  του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α 8́7). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρ-
όντα ήταν τα 22 και απόντα τα 11, και
ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
22)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  

8)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα
Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος Καραµ-
πούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµε-
νος το 12ο θέµα της ηµερησίας διάταξ-
ης  µε τίτλο: «Λήψη απόφασης για την
αναγκαιότητα εκτέλεσης και διενέργειας
του διαγωνισµού, του έργου µε τίτλο :
«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ Ο.Τ. 260», έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου, την υπ’ αριθµ.
5640/2-3-2018  εισήγηση του ∆/ντή
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών
κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η οποία
έχει ως εξής:
«Εισηγούµεθα τη λήψη απόφασης
για την αναγκαιότητα εκτέλεσης και
διενέργειας του διαγωνισµού του
έργου µε τίτλο: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ 260» µε
Κ.Α. 15.7326.020 και ποσό:
1.000.000,00 µε ανοικτή διαδικασία,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο  27 παρ. 1 του Ν.4412/2016».

Κατόπιν της εισηγήσεως του, ο Πρόε-
δρος κος Αντώνιος Καραµπούλας,
διευκρίνισε πως το Ο.Τ., είναι το 260 και
όχι το 206. Για την διόρθωση, έλαβε και
την σύµφωνη γνώµη του Σώµατος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη, Επικεφα-
λής της παράταξης «Ασπρόπυργος-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», ο οποίος στην τοποθ-
έτησή του επί του θέµατος, ανέφερε
πως την αναγκαιότητα της ανωτέρω διε-
νέργειας, κανείς δεν την αρνείται, αλλά η
παράταξή του, δεν συµφωνεί, εφόσον
δεν έχουν µελέτη και δεν γνωρίζουν
λεπτοµέρειες για το έργο, και για την
διάθεση του ποσού των
1.000.000,00€.
Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο ∆ήµα-
ρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Ι.
Μελετίου, όπου και τόνισε, πως η αναγ-
καιότητα προκύπτει, από τον Προϋ-
πολογισµό και το Τεχνικό Πρόγραµµα
του ∆ήµου, στο οποίο έχει εγγραφεί ο
τίτλος του ανωτέρω έργου, µε το
αντίστοιχο ποσό της δαπάνης. Με την
παρούσα λοιπόν Απόφαση, αυτό που
εγκρίνεται είναι η έναρξη των διαδικα-
σιών, όπως η σύνταξη της Μελέτης, ο
χρόνος εφαρµογής, ο τρόπος εκτέλε-
σης του έργου, ο χρόνος προκήρυξης.
Αυτό προβλέπεται από την διαδικασία. 
Συνέχισε, διευκρινίζοντας ότι το ποσό
του 1.000.000,00€, δεν θα διατεθεί 
µόνο για την κατασκευή του κολ-
υµβητηρίου, αλλά και για τις εγκατα-
στάσεις που θα το υποστηρίζουν, όπως
κερκίδες, κυλικείο, χώρος στάθµευσης
αυτοκινήτων, κοινόχρηστους χώρους.
Γι’ αυτόν τον λόγο, και έχει εγγραφεί µε
αυτόν τον τρόπο, ο τίτλος του έργου.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προ-
αναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:

•την υπ’ αριθµ. 5640/2-3-2018
εισήγηση του ∆/ντή Πολεοδοµίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών κου
Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
•το άρθρο  27 παρ. 1 του
Ν.4412/2016,
•την τοποθέτηση του Επικεφαλής
της παράταξης «Ασπρόπυργος-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ιωάννη Ηλία,
•Την τοποθέτηση
• του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου,
κου Νικολάου Ι. Μελετίου,
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της αν αγκαιότητας
εκτέλεσης και διεν έργειας του
διαγων ισµού, του έργου µε τίτλο
: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ Ο.Τ. 260», τάχθηκαν  δεκα-
πέν τε (15) µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     

Κατά, τάχθηκαν  επτά (7) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ. :
1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  αν αγκαιότητα εκτέ-
λεσης  και διεν έργειας του δια-
γων ισµού, του έργου µε τίτλο :
«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ Ο.Τ. 260», µε Κ.Α.
15.7326.020 και ποσό:
1.000.000,00 µε αν οικτή διαδι-
κασία, σύµφ ων α µε τα προβ-
λεπόµεν α στο άρθρο  27 παρ. 1
του Ν.4412/2016.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό
106/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος  (160τµ) στο

κέντρο του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. 

Τηλ. 6973823418
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΓΑΒΡΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ Η ΤΣΟΥΛΦΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή

συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76,
µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλι-
µατισµός, ανακαινισµένο, ανα-
καίνιση '15, τιµή 250€, συζητή-
σιµη 6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-

νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25

τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε
εχεµύθεια και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη
χώρων και σπιτιών. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου. Τηλ
επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για
κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη
η γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφ-
ικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον
Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη

∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα
100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. 
∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε

300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα. 
Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 


