
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στη συνάντηση Τριτέκνων δήμου Φυλής 

Το Διοικητικό Το Διοικητικό 
Συμβούλιο Συμβούλιο 

πρόσφερε στα πρόσφερε στα 
πρωτάκια πρωτάκια 

δωροεπιταγή για ταδωροεπιταγή για τα
σχολικά τους είδη σχολικά τους είδη 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 
ΤΙΣ 4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Αξιολόγηση και
προσλήψεις 

Στο επίκεντρο συνάντησης της
ηγεσίας ΥΠΕΣ και των γ.γ. 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ,

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΙ ΚΑΙ 

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 20:00 

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Κυριαρχεί η Σύσταση Κυριαρχεί η Σύσταση 

Επιτροπών του δήμου ΦυλήςΕπιτροπών του δήμου Φυλής

Συνεχίζονται οι
εγγραφές

στο σχολείο 
2ης ευκαιρίας
στις Αχαρνές

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
«Σακχαρώδης Διαβήτης, 

Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Καρκίνος: 
Μπορούν να προληφθούν»

Σελ: 5Σελ: 5

Σελ: 2

Παράταση 20 ημερών 
έδωσε ο Δήμος 

Αχαρνών στην ΑΕΚ 
Οι ιθύνοντες της "Ενωσης" 

συναντήθηκαν με τον αντιδήμαρχο, 
Στάθη Τοπαλίδη και κατάφεραν να
βρουν προσωρινή λύση για τις 

προπονήσεις του τμήματος χαντμπολ 

Άρχισαν οι δωρεάν παιδιατρικές 
εξετάσεις στα σχολεία του Ζεφυρίου

Τον έλεγχο πραγματοποιεί
κλιμάκιο του ΠΕΔΥ - Μ.Υ. 

Περιστερίου, που αποτελείται
από δύο παιδιάτρους και μια 

επισκέπτρια υγείας

Έρχεται «λίφτινγκ» 
του Προαστιακού και 

ανάταξη ηλεκτροκίνησης

Σελ:  3Σελ:  2

Σελ: 6 Σελ: 16 

Σελ: 10-11

Σελ: 7

Σελ:  3

26,8 εκ. € από τα
"κλεμμένα" 
σε κοινωνικούς 
σκοπούς
Θα καλυφθούν 
ανάγκες της γ΄ 
ηλικίας, πολύτεκνων 
οικογενειών και 
ατόμων με εξαρτήσεις Σελ: 3

ΑΑφφόόρρηηττηη  
ηη  κκααττάάσστταασσηη  
σσεε  ααρρκκεεττέέςς
σσυυννοοιικκίίεεςς  ττοουυ
δδήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  

Λόγω του μεγάλου
όγκου μπαζών 

Τη συνδρομή και της Περιφέρειας
ζήτησε με επιστολή του προς τον 
αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου, 

ο Χρήστος Παππούς 

Σελ: 6
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Ντίνος Ρούσσης, 
Χρήστος Ρούσσος

Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740

Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου: 

θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,

19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 

Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις από-

ψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ.
Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105541216

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη 
Ευαγγελία Σ.

Ρόδου 6,
Εφημερία: 08:00 -

08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:

2105576086
Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ζαλαβρά - Χατζηνικο-
λή Μαρία - Κορίνα
Λεωφ Φυλής 240, 

Τηλέφωνο:
2102471445

Αχαρνές
Στράγκα Μαρία Χ.
Φιλαδελφείας 47,

Εφημερία:   
08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102440400

Παπανικολάου
Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων
117,  Εφημερία:

08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.
Δήμητρος 5,  08:00 -

08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105555844

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 22 έως 31
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου Σαββατίου 
μάρτυρος,Σαββάτης, 
Σαββατίνα

Θετική εξέλιξη μπορεί να χαρακτηριστεί η παρά-
ταση τριών περίπουεβδομάδων που έδωσε ο
Δήμος Αχαρνών στην ΑΕΚ σχετικά με την χρη-

σιμοποίηση του κλειστού του Μενιδίου.
Στην συνάντηση που είχε την Πέμπτη  ο υπεύθυνος

του τμήματος χάντμπολ Κώστας Σταματιάδης και ο προ-
πονητής Γιάννης Αρβανίτης με τον αντιδήμαρχο Αχαρ-
νών Στάθη Τοπαλίδη συζητήθηκε το γηπεδικό ζήτημα
που ταλανίζει την ΑΕΚ.

Από πλευράς της Δημοτικής Αρχής δόθηκε η προσω-
ρινή λύση μέχρι αρχές Οκτωβρίου και η «Ένωση» θα
συνεχίσει να προπονείται εκεί, αλλά θα πρέπει να βρε-
θεί άμεσα λύση.

Οι «κιτρινόμαυροι» άλλωστε είχαν ενημερωθεί πως δε
θα μπορούν να συνεχίσουν για καιρό τις προπονήσεις
στο κλειστό της περιοχής των δυτικών προαστίων,
καθώς το γήπεδο στο Μενίδι δεν έχει άδεια για αγώνες
Α1 και, έτσι, η "Ένωση" δε θα μπορεί να το χρησιμοποι-
ήσει στους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου. 

Εν τω μεταξύ εκτός από προπονητήριο η ΑΕΚ ψάχνει
και γήπεδο για τους επίσημους αγώνες, αφού το κλει-
στό στο Μενίδι δεν έχει άδεια τέλεσης αγώνων.

Η Κυπελλούχος Ελλάδας έχει στρέψει την προσοχή
της στα κλειστά της Νέας Ιωνίας και του Βύρωνα με την
δεύτερη περίπτωση να φαίνεται πιο προσιτή, λόγω των
καλών σχέσεων με την διοίκηση της Αναγέννησης.

Παράταση 20 ημερών έδωσε 
ο Δήμος Αχαρνών στην ΑΕΚ

Οι ιθύνοντες της "Ενωσης" συναντήθηκαν με τον αντιδήμαρχο,
Στάθη Τοπαλίδη και κατάφεραν να βρουν προσωρινή λύση 

για τις προπονήσεις του τμήματος χαντμπολ 

Αφόρητη η κατάσταση σε αρκετές
συνοικίες του δήμου Φυλής 

Λόγω του μεγάλου όγκου μπαζών 
Τη συνδρομή και της Περιφέρειας, ζήτησε με επιστολή του προς τον 

αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου, ο Χρήστος Παππούς 
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος

Παππούς, εκτός από την επιστο-
λή προς τον Υπουργό Εσωτερι-
κών Αργύρη Ντινόπουλο, για την
ενίσχυση της Διεύθυνσης Περιβ-
βάλοντος, ζήτησε και τη συνδρο-
μή της Περιφέρειας Αττικής, ως
προς τη διάθεση χωματουργικών
μηχανημάτων που θα χρησιμο-
ποιηθούν για την απομάκρυνση
μπάζων κι ογκωδών απορριμμά-
των από συνοικίες του Δήμου.

Με επιστολή του προς τον Αντι-
περιφερειάρχη, Γ. Βασιλείου, ο
Δήμαρχος ζητά τη διάθεση, για
διάστημα, τουλάχιστον, ενός
μηνός, ενός φορτωτή και δύο
φορτηγών για την αποκομιδή
μπάζων, από την περιοχή του

Δήμου.  Ο Δήμαρχος ζητά τη συμμετοχή  της Περιφέρειας Αττικής, καθώς ο μεγάλος όγκος μπάζων που
έχει εναποτεθεί, παρανόμως, σε διάφορες περιοχές του Δήμου και κυρίως σε περιοχές που κατοικούν
Roma, έχει δημιουργήσει μια αφόρητη κατάσταση για τους κατοίκους.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι λόγω των κρατικών πινακίδων που φέρουν, τα φορτηγά της Περιφέρειας Αττι-
κής γίνονται δεκτά στον ΧΥΤΑ.
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Ηκαλύτερη λειτουρ-
γία, η αποτελεσματι-
κότερη οργάνωση,

η άμεση συνεργασία των
Υπηρεσιών των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων με το
Υπουργείο Εσωτερικών, η
κινητικότητα και οι ανάγκες
για προσωπικό βρέθηκαν
στο επίκεντρο των συζητήσε-
ων του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών Θεόφιλου
Λεονταρίδη και των Γενικών
Γραμματέων Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων.

Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στις ανάγκες κάθε Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ξεχωριστά και σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά, (γεωγραφικά- κοινωνικά- οικονομικά)  που καθεμιά από
αυτές φέρει. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα
που αφορούσαν:

Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών αξιολόγησης των
δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι το τέλος του έτους.

Τις ανάγκες σε προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Την ανάγκη εντοπισμού και επίλυσης των συναρμοδιοτήτων ιδιαι-

τέρως μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αιρετής Περιφέρειας
καθώς και την δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπουργείων οι
οποίες ασκούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

To θέμα της δημιουργίας Ειδικού Λογαριασμού για τις Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις, γεγονός που θα διευκολύνει κατά πολύ τη
λειτουργία των Υπηρεσιών τους, θα επιφέρει «χαμένα» έσοδα στο
κράτος,  αλλά θα επιτρέψει και τη συμμετοχή τους σε προγράμμα-
τα που εκπονούνται ειδικά για τέτοιου είδους δομές και από τα
οποία ουσιαστικά «αποκλείονται», λόγω της απουσίας αυτού του
Λογαριασμού.

Την νομοθετική αξιοποίηση του πορίσματος για την οργάνωση
των δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που
προέκυψε από τις εργασίες Επιτροπής που είχε συσταθεί για
αυτόν τον σκοπό.

Τέλος, έγινε αναφορά και στο θέμα του «ελεγκτή νομιμότητας»,
πάνω στο οποίο υπήρξαν    παρατηρήσεις τόσο από τους Γενικούς
Γραμματείς όσο και από τους αρμόδιους για το θέμα Υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αξιολόγηση και
προσλήψεις 

Στο επίκεντρο συνάντησης της
ηγεσίας ΥΠΕΣ και των γ.γ. 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, το
Δεκέμβριο του

2013, προέβη στο άνοιγμα
ειδικού λογαριασμού στην
Τράπεζα της Ελλάδος,
όπου συγκεντρώνονται
χρηματικά ποσά, τα οποία
προέρχονται από εγκλημα-
τικές δραστηριότητες κατά
του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία,
που δόθηκαν πριν λίγα
λεπτά, από το Γραφείο του
Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, Χρήστου
Σταϊκούρα, ήδη μέχρι σήμε-
ρα, έχουν συγκεντρωθεί 34,3 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ.
ευρώ το 2013 και 26,8 εκατ. ευρώ το 2014). 

Επιπρόσθετα, με το Άρθρο 180 του Ν. 4270/2014
υπό τον τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας  2011/85) – Δημόσιο
Λογιστικό» (ΦΕΚ Α’ 143, 28.06.2014), θεσμοθετήθηκε
πλέον ότι τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του
Προϋπολογισμού στο έτος που κατατίθενται, ενώ
παράλληλα, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις μπορούν να
εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την ενί-
σχυση προγραμμάτων ή την χρηματοδότηση δράσεων
που αφορούν, ιδίως, την εκπαίδευση, την έρευνα, την
υγεία ή την κοινωνική αλληλεγγύη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, o Αναπληρωτήs Υπουργός Οικο-
νομικών υπέγραψε απόφαση με την οποία διατίθεται
το ποσό των 26,8 εκατ. ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στα Υπουργεία Παι-
δείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κατόπιν σχετικών αιτημά-
των τους, για τη χρηματοδότηση τέτοιων πολιτικών. 

1. Ποσό ύψους 9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αναλύεται

ως εξής:
- 4,14 εκατ. ευρώ για επιχο-

ρήγηση ΑΕΙ (κάλυψη δαπα-
νών λειτουργίας των ΑΕΙ και
των πανεπιστημιακών νοσο-
κομείων Αιγινήτειο και Αρε-
ταίειο καθώς και προμήθεια
καυσίμων θέρμανσης).

- 1,6 εκατ. ευρώ για επιχο-
ρήγηση ΤΕΙ (κάλυψη δαπα-
νών λειτουργίας των ΤΕΙ και
προμήθεια καυσίμων θέρ-
μανσης).

- 2 εκατ. ευρώ για ενίσχυση
ΑΕΙ και ΤΕΙ για την αντιμετώ-
πιση των αυξημένων ανα-
γκών σίτισης των φοιτητών.

- 1 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των Ερευνητικών και
Επιστημονικών Ιδρυμάτων.

- 260.000 ευρώ για ενίσχυση της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς
και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. 

2. Ποσό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο Υπουρ-
γείο Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρημα-
τοδότηση του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να εξοφληθούν
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε τρίτους και σε
Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και για την αγορά φαρμα-
κευτικού–υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων. 

3. Ποσό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη δαπανών ειδι-
κών κατηγοριών (πολύτεκνοι, υπερήλικες κ.λπ.). 

Από την ημερομηνία διάθεσής τους, αυτά τα ποσά θα
πρέπει να απορροφηθούν εντός τριμήνου. 

«Η Κυβέρνηση, πέραν των Μνημονίων, δείχνει
έμπρακτα πώς αντιλαμβάνεται τη συλλογική λειτουργία
της και τον ορθολογισμό στην κατανομή των διαθέσι-
μων πόρων» τονίζει η ανακοίνωση του Υπ. Οικονομι-
κών.

26,8 εκ. € από τα "κλεμμένα" 
σε κοινωνικούς σκοπούς
Θα καλυφθούν ανάγκες της γ΄ ηλικίας, πολύτεκνων 
οικογενειών και ατόμων με εξαρτήσεις 

Άρχισαν, τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2014, στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, οι δωρεάν παι-
διατρικές εξετάσεις, για την χορήγηση Ατομικών

Δελτίων Υγείας (ΑΔΥ) στους μαθητές. Τις εξετάσεις
πραγματοποιεί κλιμάκιο του ΠΕΔΥ - Μ.Υ. Περιστερίου,
που αποτελείται από δύο παιδιάτρους και μια επισκέ-
πτρια υγείας. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλα τα
σχολεία του Ζεφυρίου. Εξάλλου, από χθες Πέμπτη,
πραγματοποείται  σε όλα τα σχολεία οδοντιοατρικός
έλεγχος.  

Συνάντηση του Διευθυντή της 2ης Υγειον. 
Περιφέρειας Π. Αλεβίζου με τον Αντιδήμαρχο 

Ζεφυρίου, Γιάννη Μαυροειδάκο 

Πρόκειται για μια
σημαντική πρωτοβου-
λία του Δήμου Φυλής,
που πραγματοποιεί-
ται σε συνεργασία με
την 2η Υγειονομική

Περιφέρεια Πειραιώς και
Αιγαίου. 

Μάλιστα, όπως ανέφερε
ο Διευθυντής της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας
Περικλής Αλεβίζος, στον
Αντιδήμαρχο Ζεφυρίου,
Γιάννη Μαυροειδάκο, το
1ο Δημοτικό Ζεφυρίου
είναι το πρώτο σχολείο σε όλη την Ελλάδα, στο οποίο
πραγματοποιούνται τέτοιου είδους ιατρικές εξετάσεις. 

O Περικλής Αλεβίζος επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέ-
ρας, 15 Αυγούστου το 1ο Δημοτικό, για συζητήσει με τον
Αντιδήμαρχο, το Διευθυντή του Σχολείου και τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για τον καλύ-
τερο συντονισμό του Προγράμματος. 

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου, Γιάν-
νης Μαυροειδάκος, που ανέλαβε την πρωτοβουλία της
συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, εξέφρασε τις
ευχαριστίες του στο Διευθυντή και στο προσωπικό της
Υγειονομικής Περιφέρειας για την άμεση ανταπόκρισή 

τους στο αίτημα του Δήμου, που, όπως είπε, θα συμ-
βάλει στην πρόληψη ασθενειών στην παιδική ηλικία και
θα ανακουφίσει τις οικογένειες του Ζεφυρίου, απαλλάσ-
σοντάς τους από την ταλαιπωρία της έκδοσης των Ατο-
μικών Δελτίων Υγείας. 

«Η υγεία, η καταπολέμηση της παραβατικότητας και η
βελτίωση της καθημερινότητας είναι οι μεγάλες προτε-
ραιότητες της διοίκησης του Δήμου. 

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια δίνοντας ανάσα κι
ελπίδα στους συμπολίτες που πλήττονται από την οικο-
νομική κρίση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαυρο-
ειδάκος. 

Άρχισαν οι δωρεάν παιδιατρικές εξετάσεις 
στα σχολεία του Ζεφυρίου
Τον έλεγχο πραγματοποιεί κλιμάκιο του ΠΕΔΥ 
- Μ.Υ. Περιστερίου, που αποτελείται από δύο 
παιδιάτρους και μια επισκέπτρια υγείας

Ο Διευθυντής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Περικλής Αλεβίζος, 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη 
Μαυροειδάκο, τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Γιώργο Αντωνόπουλο, 

τον Διευθυντή και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
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. 16ης / 2014 συνεδρία-
σης του Δημοτικού Συμβουλί-

ου.
Αρ. Απόφ.: 380 ΘΕΜΑ:
Εκλογή Μελών Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής
Στον Ασπρόπυργο και στο

Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την  7η Σεπτεμβρίου 2014,
ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00
π.μ., συνήλθε σε τακτική δημό-
σια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου
ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ. 31108/02-09-2014 έγγρα-
φη πρόσκληση του Δημοτικού
Συμβούλου  του επιτυχόντος
συνδυασμού που έχει εκλεγεί
με τις περισσότερες ψήφους
κου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , κατά τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
3852/2010, που επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου
και στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ
Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). Διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 33 μελών βρέθηκαν
παρόντα 32 Μέλη και ονομα-
στικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΕΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
11)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
12)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
13)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
14)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
15)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 7 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
21)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 2 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
28)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
29)ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
3 0 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32) ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ                                        

Μετά την εκλογή του Προεδρεί-
ου του Δημοτικού Συμβουλίου ο
νεοεκλεγείς Πρόεδρος Κος
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ του Νικ.
κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί
στην εκλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής για
τα έτη 1-9-2014 – 28-2-2017 στην
ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα
εκλεγούν συνολικά οχτώ (8) τακτι-
κά μέλη εκ των οποίων τρείς (3)
θα προέρχονται από το σύνολο
των μελών των δημοτικών παρα-
τάξεων της μειοψηφίας και επί-
σης πέντε (5) αναπληρωματικά
μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα
προέρχονται από το σύνολο των
μελών των δημοτικών παρατάξε-
ων της μειοψηφίας για την ανα-
πλήρωση των τακτικών μελών
που εκπροσωπούν τη μειοψηφία
του δημοτικού συμβουλίου. Επε-
σήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν
μπορεί να εκλεγεί μέλος της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου
και κάλεσε όλους τους Συμβού-
λους των Δημοτικών Παρατάξεων
της μειοψηφίας, να προβούν
αρχικά στην εκλογή για την ανά-
δειξη των υποψηφίων τακτικών
και αναπληρωματικών μελών
που προέρχονται από το σύνολο
των Συμβούλων της μειοψηφίας
και που αναλογούν  σε αυτή τρείς
(3) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη
και δύο (2) υποψήφιοι ως ανα-
πληρωματικά μέλη, με τον τρόπο
που θα επιλέξουν (μυστική ή
φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι
από το σύνολο της μειοψηφίας,
όπως ενημέρωσε η Πρόεδρος,
θα είναι όσοι εκλεγούν με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων της μειοψηφίας και αν τούτο
δεν επιτευχθεί, για όποιον υπο-
ψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυ-
τη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη
ψηφοφορία και στην ίδια περί-
πτωση αποτελέσματος θα ακο-
λουθήσει και τρίτη ψηφοφορία,
προκειμένου να γίνει η εκλογή με
σχετική πλειοψηφία των παρό-

ντων της μειοψηφίας. Αν σε οποι-
αδήποτε ψηφοφορία υπάρχει
ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμ-
βουλίου ενεργεί κλήρωση στην
ίδια συνεδρίαση.

Ακολούθησε η παραπάνω δια-
δικασία από τους Συμβούλους
της μειοψηφίας και μετά την ολο-
κλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοί-
νωσε τα ονόματα των υποψη-
φίων τακτικών και αναπληρωμα-
τικών μελών της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής, ήτοι: 

α. υποψήφιοι τακτικοί οι 
-κ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-κ. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
-κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί
οι 

-κ. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
-κ. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
-κα. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτι-
κό Συμβούλιο να προβεί στην
εκλογή των τακτικών και στη
συνέχεια των αναπληρωματικών
μελών της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με μυστική ψηφοφορία και
με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Για όσους υποψήφι-
ους δεν επιτευχθεί, να ακολουθή-
σει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφο-
φορία, προκειμένου να εκλεγούν
με σχετική πλειοψηφία και σε
περίπτωση ισοψηφίας σε οποια-
δήποτε ψηφοφορία θα διενεργη-
θεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 

Στην Α΄ Φάση της ψηφοφορίας
που ακολούθησε οι προταθέντες
δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία της μειοψηφίας
των μελών του Συμβουλίου, αφού
έλαβον ,

α. υποψήφιοι τακτικοί οι 
-κ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10 Ψήφους

-κ. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 Ψήφους

-κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7 Ψήφους

- κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2 Ψήφους

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί
οι 

-κ. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
9 Ψήφους

-κ. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
10 Ψήφους

-κα. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
1 Ψήφος

Στην Β’ Φάση της ψηφοφο-
ρίας, ακολούθησε οι προταθέντες
δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία της μειοψηφίας των
μελών του Συμβουλίου, αφού
έλαβον ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

α. υποψήφιοι τακτικοί οι 
- κ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10 Ψήφους

-κ. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 Ψήφους

-κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7 Ψήφους

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί
οι 

-κ. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
10 Ψήφους

-κ. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
10 Ψήφους

Ακολούθησε και Γ΄Φάση, στην
οποία, οι προταθέντες  της μειο-
ψηφίας εκλέχθηκαν  με σχετική
πλειοψηφία.

α. ως τακτικοί οι 
- κ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- κ. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
- κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

β. και  ως αναπληρωματικοί οι 
- κ. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ

ΝΙΚΟΣ
- κ. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
Κατόπιν  κάλεσε τους Συμβού-

λους της πλειοψηφίας που επι-
θυμούν να θέσουν υποψηφιότητα
για το αξίωμα του τακτικού ή ανα-
πληρωματικού μέλους της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής.

Από τους Συμβούλους της
πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιό-
τητα :

για τακτικά μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, πέντε (5) Σύμ-
βουλοι και ονομαστικά οι εξής:

- κ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ

- κ. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

- κ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ

- κ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

- κ. ΚΟΝΑΞΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

για αναπληρωματικά μέλη,
τρεις (3) Σύμβουλοι και  ονομα-
στικά  οι   εξής

-κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ 

- κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

- κ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ
ΣΟΥΛΑ

Στην Α΄ Φάση της ψηφοφορίας
που ακολούθησε οι προταθέντες
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλει-
οψηφία της πλειοψηφίας των
μελών του Συμβουλίου, αφού
έλαβον

τακτικά μέλη  
- κ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
20 Ψήφους

-κ. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
20 Ψήφους 

-κ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20 Ψήφους

-κ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20 Ψήφους

-κ. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20 Ψήφους

αναπληρωματικά μέλη, 
- κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ 
20 Ψήφους

- κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20 Ψήφους

- κ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ
ΣΟΥΛΑ
20 Ψήφους

Ακολούθησε η διαδικασία εκλο-
γής των οχτώ  (8) τακτικών μελών
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για τις θέσεις των οποίων οι υπο-
ψηφιότητες, σύμφωνα με τα
παραπάνω, ανήλθαν σε οχτώ
(8), ήτοι τρείς (3) της μειοψηφίας
και πέντε (5) ) της πλειοψηφίας.

-κ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
20 Ψήφους

-κ. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
20 Ψήφους 

-κ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20 Ψήφους

-κ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20 Ψήφους

-κ. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20 Ψήφους

-κ. ΜΥΛΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10 Ψήφους

-κ. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 Ψήφους

-κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7 Ψήφους

Μετά το πέρας της παραπάνω
ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από
τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής  ότι οι οχτώ  (8) υποψήφιοι
συγκέντρωσαν την σχετική πλειο-
ψηφία των παρόντων , οι οποίοι
και εκλέγονται από την ψηφοφο-
ρία αυτή ως τακτικά μέλη της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλο-
γής των πέντε (5) αναπληρωμα-
τικών μελών της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής,  με δεδομένες τις
υποψηφιότητες των δύο (2)
μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα
με τη διαδικασία που έχει προη-
γηθεί και τριών(3) μελών της
πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά
αναφέρονται 

-κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ 
20 Ψήφους

-κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 Ψήφους

-κ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
20 Ψήφους

-κ. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
10 Ψήφους

-κ. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
10 Ψήφους

Μετά το πέρας της παραπάνω
ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από
τα  μέλη της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής  ότι  οι πέντε (5) συγκέ-
ντρωσαν την σχετική πλειοψη-
φία, οι οποίοι και εκλέγονται από
την ψηφοφορία αυτή ως αναπλη-
ρωματικά μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος
ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο τα ονόματα των εκλεγέ-
ντων μελών της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής  για τη διετία 07-09-
20144 έως 28-2-2017  ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 
•ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

•ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
• ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
• ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

• ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Αναπληρωματικά Μέλη:
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
• ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
• ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
• ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Σύμφωνα με την παρ 5 του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα
πρακτικά της εκλογής διαβιβάζο-
νται μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από τη διενέργεια της
εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότη-
τας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης έως την τοποθέτηση
του Ελεγκτή Νομιμότητας)  ο
οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα
από προσφυγή δημότη ενώπιόν
του, η οποία ασκείται εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών, από τη διενέργεια της
εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε
πέντε (5) ημέρες το αργότερο
αφότου παρέλαβε τα πρακτικά,
για τη νομιμότητα της εκλογής.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής είναι ο Δήμαρχος ή ο
οριζόμενος απ’ αυτόν Αντιδήμαρ-
χος, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώ-
σθηκε το πρακτικό αυτό υπογρά-
φεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 380.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Οι Αντιδήμαρχοι που δικαιούνται αντιμισθία για το διάστη-
μα από 01/09/2014 έως 28/02/2017 είναι οι εξής:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αρμοδιότητες τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονο-
μικής Ανάπτυξης και Διεύθυνση ΚΕΠ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με αρμο-
διότητες τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ με αρμοδιότητες τη Διεύθυνση Οικονομικών

Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αρμοδιότητες τη Διεύ-

θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ με αρμοδιότητες τη Διεύθυνση Κοι-

νωνικής Πολιτικής

Λ. Γρηγοράκος: «4.000 προσλήψεις
στο ΕΣΥ»

Τη δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών, ότι στον
κρατικό προϋπολογισμό θα περιληφθεί κονδύλι για την
πρόσληψη 1.500 μόνιμων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας και 2.500 νοσηλευτών και υγειονομικών μέσα στο
2015, έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Υγείας, όπως απο-
κάλυψε μιλώντας σήμερα στη Βουλή ο αναπληρωτής
Υπουργός Υγείας, Λεωνίδας Γρηγοράκος.

«Για του χρόνου έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση και
έχουν μπει στον κρατικό προϋπολογισμό 1.500 θέσεις
μονίμων γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας -γιατί
πια μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό- και 2.500
θέσεις νοσηλευτών και υγειονομικών», επεσήμανε ο κ.
Λ. Γρηγοράκος.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας απαντώντας σε
ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή Κοζάνης, Γιώργου
Κασαπίδη, για το τι θα γίνει με τις ελλείψεις στην παθο-
λογική κλινική και το διαβητολογικό κέντρο του Μαμά-
τσειου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, ανέφερε, ότι από
τις 800 θέσεις, που είχε ζητήσει το Υπουργείο για επι-
κουρικούς γιατρούς, εγκρίθηκαν 498 θέσεις.
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Στο επόμενο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής 
Tο θέμα της "αξιολόγησης" 
στο Δημόσιο

Κρίσιμη αναμέ-
νεται να είναι η
επόμενη συνε-
δρίαση του Περι-
φερειακού Συμ-
βουλίου Αττικής, η
οποία είναι προ-
γραμματισμένη
για την Τρίτη.

Κι αυτό διότι θα
τεθεί επί τάπητος
το ‘’καυτό’’ θέμα
της αξιολόγησης
στο Δημόσιο.

Η συνεδρίαση
θα πραγματοποι-
ηθεί  στις 15:30, και  θα δείξει τις προθέσεις της νέας
Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου, η οποία  έχει ήδη
εκφράσει την  αντίθεσή της στη διαδικασία, στέλνο-
ντας μάλιστα επιστολή στήριξης προς τους εργαζο-
μένους της Περιφέρειας Αττικής.

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Συνεχίζονται οι εγγραφές
στο σχολείο 2ης 
ευκαιρίας Αχαρνών
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού

& Νέας Γενιάς κ. Ευστάθιος Γ. Τοπαλίδης και το
Τμήμα  Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, της Δ/σης Παι-
δείας Πολιτισμού, Αθλητισμού, & Νέας Γενιάς σας
ενημερώνουν ότι:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι Δημόσια
δωρεάν Σχολεία που απευθύνονται σε ενήλικες άνω
των δεκαοκτώ ετών και δίνουν, μετά από διετή φοί-
τηση τίτλο σπουδών ισότιμο του Απολυτηρίου
Γυμνασίου.

Λειτουργούν σε όλη την  Ελλάδα στο πλαίσιο της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης με διδακτι-
κές μεθόδους προσαρμοσμένες στις ανάγκες των
ενηλίκων και ωράριο  5-9 το απόγευμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες – εγγρα-
φές: 2102409737

Δ/ΝΣΗ: Αριστοτέλους 199 (στην αλάνα) δίπλα από
το 3ο Γυμνάσιο,

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.sde-aharnon.blogspot.gr   
e-mail:sdeahar@sch.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Κυριαρχεί η Σύσταση Επιτροπών του δήμου ΦυλήςΚυριαρχεί η Σύσταση Επιτροπών του δήμου Φυλής

Στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής
ενότητας Άνω Λιοσίων και συγκεκριμένα
στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτή-

των «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», θα συνεδρίασει
σήμερα Παρασκευή και ώρα 20:00, το Δημοτικό
Συμβούλιο Φυλής για τη λήψη αποφάσεων σχε-
τικά με  :

1. Εκλογή δυο (2) μελών που θα προέρχονται
από όλες τις παρατάξεις της μειοψηφίας του
Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους
στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή επιλαμ-
βάνεται θεμάτων ως συλλογικό πειθαρχικό
όργανο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45
του Ν. 3979/2011.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ.
Παππούς Χρήστος)

2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του
ν.π.δ.δ. Αθλητισμού & Πολιτισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ»
του Δήμου Φυλής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)
4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου

Φυλής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)
5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :

Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)
6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Α/θμια Σχολική Επιτροπή» του Δήμου Φυλής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :

Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)
7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Β/θμια Σχολική Επιτροπή» του Δήμου Φυλής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :

Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)
8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. «Κοινωφελούς Επιχείρησης» του Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)
9. Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων από 1/9/2014

έως 31/12/2014.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)
10. Σύσταση Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιούμενων Δημοτικών Ακινήτων από 1/9/2014 έως

31/12/2014.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου στις δημοτι-

κές ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής του Δήμου Φυλής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Βέλλης Γεώργιος)

ΟΟΑΕΔ έχει
ήδη καταρτίσει
το σχέδιο για

την υλοποίηση του επι-
δοτούμενου προγράμ-
ματος voucher για
ανέργους ηλικίας απο
30 έως 55 ετών που θα
χρηματοδοτηθεί από το
νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
και θα παρέχει Επιταγή
Κατάρτισης για ανέρ-
γους εγγεγραμμένους
στα μητρώα του Οργα-
νισμού. 

Ειδικότερα το νέο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
με ονομασία «Επιταγή
κατάρτισης ανέργων σε
τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική
εγγυημένη απασχόληση» έχει εγκρίνει το υπουργείο
Εργασίας από τον Ιούλιο και αντικείμενο της εν λόγω
δράσης voucher αποτελεί η παροχή σε 16.000 μακρο-
χρόνια ανέργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσό-
ντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν ανα-
πτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η πρόσκληση για το πρόγραμμα voucher θα αφορά
ανέργους ηλικίας 30 έως 55 ετών .

Οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις για

6 μήνες μετά την
ολοκλήρωση της
κατάρτισης. 

Ως προϋπολο-
γισμός (δημόσια
δαπάνη) των
προς ένταξη
πράξεων ορίζεται
συνολικά το ποσό
των 112.000.000
€. 

Αντικείμενο της
δράσης αποτελεί
η παροχή σε
16.000 άνεργους,
κυρίως χαμηλών
τυπικών προσό-
ντων σε δεξιότη-
τες, υπηρεσιών

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους
που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελλη-
νικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:     
θεωρητική κατάρτιση -  πρακτική άσκηση των ωφε-

λουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της Οικο-
νομίας -   πιστοποίηση των επαγγελματικών προσό-
ντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος καθώς και   εγγυημένη απασχόληση μετά την ολο-
κλήρωση του προγράμματος.

Νέο voucher του ΟΑΕΔ 
για μακροχρόνια ανέργους 
από 30 έως 55 ετών
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Τράπεζα Χρόνου Ασπροπύργου
Η Τράπεζα Χρόνου των Δήμων Ασπροπύργου,

Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας συγκεντρώνει σχολι-
κά είδη (μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μπλοκ ζωγρα-
φικής, πλαστελίνες κ.α) για παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας άπορων οικογενειών. 

Η συγκέντρωση γίνεται στο Γραφείο της Τράπεζας
Χρόνου στον Ασπρόπυργο, κτίριο ΔΕΑΔΑ 2oς όρο-
φος (Σαλαμίνος και Αγίας Μαρίνης), Δευτέρα-Παρα-
σκευή 10:00-16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοι-
νωνείτε στα τηλέφωνα 2132006504 & 2132006523.

Με εκτίμηση, η ομάδα της Τράπεζας Χρόνου.

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
και το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων (διά

της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαί-
ας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχί-
ζουν επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας στο οποίο θα υλοποιη-
θούν εκπαιδευτικά προγράμματα
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με
εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας μπορούν να δημιουργη-
θούν τμήματα για τα ακόλουθα προ-
γράμματα:

(Αναφορά στα προγράμματα Εθνι-
κής και Τοπικής Εμβέλειας)

Τα προσφερόμενα προγράμματα
μπορούν να παρακολουθήσουν
ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης,
ηλικίας και μόρφωσης. Για την έντα-
ξη των ενδιαφερομένων στα τμήμα-
τα απαιτείται η συμπλήρωση σχετι-
κής αίτησης και η υποβολή φωτοτυ-
πίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση» του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα 

Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προ-
γράμματα Εθνικής Εμβέλειας &
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές
απευθυνθείτε στην Δημοτική Βιβλιο-
θήκη.Τηλ. 210-5555311

email: kdvm59@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής 15-09-2014

έως 04-10-2014
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο Σύλλογος
Εθελοντών

Ασπροπύργου 
με διακριτικό

τίτλο
"Εθελοντές σε

φωλιά αετού", 
σας προσκαλεί

στην εκδήλωσή
του με θέμα την

έναρξη της σχολι-
κής περιόδου. 

Το Σάββατο 20/09/2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου μας θα πραγμα-

τοποιηθεί η εν λόγω εκδήλωση όπου μεταξύ των
θεατρικών σκηνών, των τραγουδιών 

και των ποιημάτων θα διανεμηθεί 
και δωρεάν σχολικό υλικό. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ! 

Για το σύλλογο των εθελοντών
ο Πρόεδρος Παπαχίου Χρήστος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6984376702
Παπαχίου Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ασπροπύργου σας προσκαλεί
να τιμήσετε με την παρουσία σας

την Θεατρική Παράσταση
«Ζητείται Ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά

από την Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου
Ποντίων Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα»

σε Απόδοση στην Ποντιακή 
Διάλεκτο & Σκηνοθεσία του 

Ηλία Υφαντίδη, την Παρασκευή 19
Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:00 μ.μ.

στο Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας»
Μιαούλη 6, στον Ασπρόπυργο

ΗΗ Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Ελευσίνας
σας προσκαλεί στην

ενημερωτική εκδήλωση «Σακ-
χαρώδης Διαβήτης, Καρδιαγ-
γειακά Νοσήματα, Καρκίνος:
Μπορούν να προληφθούν», η
οποία θα πραγματοποιηθεί
σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2014,
στο Κτίριο Κοινωνικής Υπηρε-
σίας, Δήμος Ελευσίνας, οδός
Εθνικής Αντιστάσεως & Ελευ-
θερίου Βενιζέλου, Ελευσίνα,
από τις 11:00 έως 13:00. 

Η εκδήλωση πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παρεμβάσεων
πρόληψης-προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα
στην Περιφέρεια Αττικής» του Ινστιτούτου Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) με τη συνεργασία
του Δήμου Ελευσίνας.

Ομιλίες:
• «Ενημέρωση και

π ροσυμπ τωματ ικός
έλεγχος για τον σακχα-
ρώδη διαβήτη, τα καρ-
διαγγειακά νοσήματα,
τον καρκίνο του παχέος
εντέρου, του μαστού και
του τραχήλου της
μήτρας», 

Ιωάννα Νικολούτσου,
ιατρός, MD, Ph.D. 

• «Παράγοντες κινδύ-
νου και πρωτογενής
πρόληψη σακχαρώ-

δους διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου
του παχέος  εντέρου, του μαστού και του τραχήλου της
μήτρας»,  Κατερίνα Γιαννοπούλου, M.Sc., ψυχολόγος

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το
ΙΚΠΙ, τηλ.: 210 7222727, e-mail: info@ispm.gr

ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
«Σακχαρώδης Διαβήτης, Καρδιαγγειακά Νοσήματα, 
Καρκίνος: Μπορούν να προληφθούν»
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ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στη συνάντηση των Τριτέκνων δήμου Φυλής 
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσφερε στα πρωτάκια Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσφερε στα πρωτάκια 
δωροεπιταγή για τα σχολικά τους είδη δωροεπιταγή για τα σχολικά τους είδη 
Δώρα, εκπλήξεις, διάλογο με τους γονείς αλλά και βιβλιο-

παρουσίαση περιελάμβανε η  εκδήλωση που διοργάνωσε
ο Σύλλογος Γονέων Τριτέκνων του Δήμου Φυλής το από-
γευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στον Πνευματικό
Κέντρο του Ζεφυρίου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε μεγάλος αριθμός μελών και
φίλων του Συλλόγου, ενώ πρωταγωνιστές της εκδήλωσης
υπήρξαν τα ίδια τα παιδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μάλιστα
επεφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη στα πρωτάκια, καθώς
τους πρόσφερε δωροεπιταγή για τα σχολικά τους είδη. 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας  Θανάσης Σχίζας,
πρωταγωνίστησε κι εκείνος με τον δικό του ξεχωριστό
τρόπο, καθώς υπήρξε κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης.
Ο Αντιδήμαρχος ανάπτυξε εμπεριστατωμένη ομιλία με
θέμα τον εμβολιασμό των παιδιών και τις τελευταίες εξελί-
ξεις στα εμβόλια του  µηνιγγιτιδόκοκκου αλλά και του ραταϊ-
ού. Οι γονείς άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία
του, ενώ ακολούθησε διάλογος με ερωτήσεις. 

Σε ότι αφορά στο πολιτιστικό κομμάτι της εκδήλωσης αυτό
περιλάμβανε την παρουσίαση του βιβλίου «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΗΣ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ – Βόρεια της Λευκωσίας» την οποία
πραγματοποίησε ο ίδιος ο συγγραφέας του κ. Μάριος
Μιχαηλίδης. Ο κος Μιχαηλίδης στο τέλος της εκδήλωσης
δέχθηκε θερμά συγχαρητήρια από μικρούς και μεγάλους
και υπέγραψε  με χαρά, αντίτυπα του βιβλίου του. 

Η βραδιά περιλάμβανε και πλούσιο μπουφέ με σπιτικά
εδέσματα από τα  μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Φυλής
αλλά και προσφορές από τους χορηγούς του. 

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής έδωσαν το
«παρών» ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδά-
κος, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολεοδομίας και Πρόεδρος
της Ένωσης Γονέων Άνω Λιοσίων Νίκος Χατζητρακόσιας, ο
Αναπληρωτής Δήμαρχος σε θέματα Κοινωνικής Προστα-
σίας και Δημόσιας Υγείας, Γιώργος Αντωνόπουλος, η Ανα-
πληρώτρια Δήμαρχος σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής
Τζένη Μπάρα, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της
Α’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας, ο Ανα-
πληρωτής Δήμαρχος Ύδρευσης και Υποδομών Μαρίνος
Σαρλάς, οι Τοπικοί Σύμβουλοι Άνω Λιοσίων Λία Καψή και
Μαρία Χριστοπούλου και οι Τοπικοί Σύμβουλοι Ζεφυρίου
Άννα Κουμερτά και Γιάννης Πήλιουρας. Την εκδήλωση τίμη-
σαν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι πολιτιστι-
κών και μαζικών φορέων του Ζεφυρίου, η συγγραφέας
Νατάσα Γκουτζικίδου και πολλά μέλη και φίλοι του Συλλό-
γου Τριτέκνων του Δήμου Φυλής. Φιλόξενοι οικοδεσπότες
υπήρξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και πιο
συγκεκριμένα οι: Βαρβαρίγου Κλαυδία (Κλέλια) Πρόεδρος,
Βασιλείου Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Κουμερτά - Τσεκούρα
΄Αννα Γραμματέας, Καλτουρουμίδης Χαράλαμπος Ταμίας,
Μπλουχάρη Αικατερίνη Βοηθός Γραμματέας, Καβαθάς
Γεώργιος Μέλος, Μανάφα Ευθυμία Μέλος, Μιχάκη Γεωργία
Μέλος και . Χριστοδουλάκης Ανδρέας Μέλος, οι ποίοι φρό-
ντισαν ώστε να μη λείψει τίποτα, από κανέναν.

Ενημέρωση από τον κ. Θανάση Σχίζα 
για τον εμβολιασμό των παιδιών 

(Υπεύθυνος Διαχείρισης Αντιδραστηρίων Φαρμακευτικό
Τμήμα  Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών.  Π. @ Α Κυριακού)

Ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας, στην ομιλία του επεσήμανε: 
Ένας από τους βασικούς λόγους της ανάγκης τακτικών επισκέ-

ψεων του μωρού σας στον Παιδίατρο είναι η
χορήγηση των εμβολίων.Η πρώτη ερώτηση
που γίνεται συνήθως από τους γονείς στον
παιδίατρο μετά την εξέταση και τον πρώτο
εμβολιασμό του παιδιού τους είναι.: «Γιατρέ,
πότε πρέπει να έρθουμε για το επόμενο εμβό-
λιο;». Η χορήγηση των εμβολίων ως απαραί-
τητη φροντίδα για το μεγάλωμα υγιών παιδιών
είναι χαρακτηριστικό προηγμένης κοινωνίας.

Τα εμβόλια περιέχουν αντιγόνα, δηλαδή ουσίες που προέρχονται
από λοιμογόνους παράγοντες (ιούς ή μικρόβια), επεξεργασμένους
με τέτοιον τρόπο, ώστε χορηγούμενα στο μωρό να διεγείρουν την
άμυνα του οργανισμού, χωρίς να προκαλούν νόσηση. Σκοπός τους
είναι η πρόληψη συγκεκριμένων σοβαρών νοσημάτων. Κάθε
χρόνο τα εμβόλια προλαμβάνουν μέχρι 3 εκατομμύρια θανάτους και
αποτρέπουν αναπηρίες σε 750.000 παιδιά. Χάρη στη συστηματική

εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού, οι αναπτυγμένες χώρες
έχουν καταφέρει την εξάλειψη θανατηφόρων νοσημάτων, όπως η
ευλογιά και η πολιομυελίτιδα, αλλά και τη δραματική μείωση άλλων
σοβαρών νοσημάτων, όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος, η ιλαρά και η
ερυθρά.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα της χώρας μας, τα εμβόλια
που πρέπει να γίνονται μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής, αρχίζο-
ντας από τον 2ο μήνα, αφορούν την πρόληψη της διφθερίτιδας, του
τετάνου, της πολιομυελίτιδας, του κοκκύτη, του αιμόφιλου της
ινφλουέντσας τύπου Β, της ηπατίτιδας Β, του πνευμονιόκοκκου,
του μηνιγγιτιδόκοκκου-C και του ροταϊού.

Όλα τα διαθέσιμα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή και
έχουν ελάχιστες αντενδείξεις. Σε περίπτωση παρουσίας πυρετού,
οι εμβολιασμοί αναβάλλονται μέχρι την ανάρρωση του μωρού. Πριν
από τον εμβολιασμό, το μωρό πρέπει να εξετάζεται πάντοτε από
παιδίατρο. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι όλα τα εμβόλια διατηρούνται
στο ψυγείο, ενώ πάντα πρέπει να ελέγχεται η ημερομηνία λήξης .

Οι εμβολιασμοί πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το συνιστώμενο
χρονοδιάγραμμα, σε περίπτωση όμως αμέλειας χορηγούνται αργό-
τερα, με την εξαίρεση του εμβολίου έναντι του ροταϊού που γίνεται
αποκλειστικά στα βρέφη μέχρι την ηλικία των 8 μηνών. (Ροταϊός: για
την οξεία γαστρεντερίτιδα)

Επίσης, αν για κάποιον λόγο δε γίνει μία δόση στο ενδεδειγμένο
χρονικό διάστημα, οι προηγούμενες δόσεις δεν χάνονται και ο
εμβολιασμός συνεχίζεται από εκεί και πέρα. 

Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς συμπίπτει για τους περισσότε-
ρους γονείς με την κατάλληλη χρονική στιγμή για έναν γενικό έλεγ-
χο της υγείας των παιδιών τους. Η όραση, η ακοή, η σωματική ανά-
πτυξη είναι συνήθως οι τομείς που προηγούνται στον παιδιατρικό
έλεγχο. Στην συνέχεια, όμως, πρέπει να δοθεί προσοχή και στα
εμβόλια που πρέπει να γίνουν – τα προγραμματισμένα ή αυτά που
παραμελήθηκαν.

Άλλωστε, τα εμβόλια στις μέρες μας αποτελούν το σημαντικότερο
μέσο της προληπτικής ιατρικής και διαφυλάττουν την υγεία των παι-
διών από σοβαρά προβλήματα για όλη την ζωή τους.

Τα απαραίτητα εμβόλια
Τα εμβόλια κατά τον πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού είναι πολλά

και αφορούν τη διφθερίτιδα, τον τέτανο, την πολιομυελίτιδα, τον
κοκίτη, τον αιμόφιλο της ινφλουέντσας, την ηπατίτιδα-Β (όλα αυτά
μπορούν να γίνουν και μαζί σαν εξαπλό εμβόλιο), τον πνευμονιό-
κοκκο, τον μηνιγγιτιδόκοκκο-C (νέο εμβόλιο υποχρεωτικό 120
ευρώ, δυστυχώς δεν έχει μπει στην συνταγογράφηση και τον
ροταϊό(γαστρεντερίτιδας). Έπειτα ακολουθούν επαναληπτικοί
εμβολιασμοί.

Στους 15 μήνες το παιδί κάνει το εμβόλιο για  ιλαρά-ερυθρά-
παρωτίτδα, την ανεμοβλογιά, και τη δερμοαντίδραση μαντού, ενώ
στους 18 μήνες γίνεται η τελευταία επαναληπτική δόση για μηνιγγί-
τιδα και την ηπατίτιδα-Α. Στα 2 έτη γίνεται η τελευταία επαναληπτι-
κή δόση για τον πνευμονιόκοκο.

Από την ηλικία των 6 μηνών έως 5 ετών, μία φορά τον χρόνο
(συνήθως κάθε Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο) τα παιδιά συστήνεται να
κάνουν το εμβόλιο της εποχικής γρίπης, το οποίο είναι απόλυτα
ασφαλές και προστατεύει τα παιδιά από βαριάς μορφής γρίπη που
μπορεί να τα «στείλει» ακόμα και στο νοσοκομείο.

Στα 5 έτη, που το παιδί θα πάει στο νηπιαγωγείο, γίνονται επα-
ναληπτικά εμβόλια ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας και ανεμοβλογιάς
(είτε ξεχωριστά είτε σε μία σύριγγα).

Εφόσον μέχρι τα 5 έτη οι εμβολιασμοί έχουν γίνει σωστά, δεν
υπάρχει άλλο εμβόλιο να γίνει μέχρι την ηλικία των 11 ετών. Στα 11
έτη, πλέον, υπάρχει ειδικά κατασκευασμένο για έφηβους και ενήλι-
κες τετραδύναμο εμβόλιο που θα συνεχίσει να το προστατεύει από
τη διφθερίτιδα, τον τέτανο, τον κοκίτη και την πολιομυελίτιδα. Επί-
σης, καλό είναι να γίνει ένα ακόμα νέο εμβόλιο μηνιγγίτιδας που
κυκλοφόρησε πρόσφατα στην χώρα και προστατεύει από στελέχη
μηνιγγιτιδοκόκκου.

Από τα 11 χρόνια και μέχρι το τέλος της ζωής μας, οι γιατροί συνι-
στούν εμβολιασμό για διφθερίτιδα και τέτανο, μία φορά κάθε 10 χρό-
νια. Τα κορίτσια ηλικίας από 12 έως 15 ετών πρέπει επιπλέον να
κάνουν το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, το
οποίο είναι δωρεάν.

Σχολεία - Πρόληψη
Προκειμένου να εγγραφούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθ-

μια Εκπαίδευση, όλα τα παιδιά στην Ελλάδα υποχρεούνται να απο-
δείξουν ότι έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Πρόσφατα, μάλιστα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως
πιστοποιητικά υγείας για εγγραφή στο σχολείο θα χορηγούνται από
τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ. Για τον σκοπό αυτό,
συγκροτούνται αυτές τις μέρες κλιμάκια γιατρών με ειδικότητες οδο-
ντιάτρων, καρδιολόγων, οφθαλμιάτρων και κατά περίπτωση παι-
διάτρων που θα εξυπηρετούν τους προσερχόμενους γονείς, με
κατάλληλο προγραμματισμό, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομεί-
ων και στα κέντρα υγείας 

Αφού το παιδί ελεγχθεί από τις παραπάνω ειδικότητες θα λαμβά-
νει ένα ενιαίο πιστοποιητικό υγείας, εύκολα και γρήγορα.

Στο σχολείο πλέον, στην Ά Δημοτικού έχει καθιερωθεί να γίνεται το
εμβόλιο της φυματίωσης (BCG). Tο εμβόλιο προφυλάσσει από την
ασθένεια παιδιά με αρνητική αντίδραση στο τεστ Mαντού. Δεν είναι
υποχρεωτικό εμβόλιο, ωστόσο οι περισσότεροι γιατροί συνιστούν
να γίνεται για προληπτικούς λόγους.

Δωρεάν Παιδικός Εμβολιασμός για ανασφάλιστους και
άνεργους γονείς

Αξίζει να αναφερθούμε στην Εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού
για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων,
καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική
παρακολούθηση, που ξεκινά το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού
ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από την 1η
Σεπτεμβρίου 2012.

Πιο συγκεκριμένα, σε 7 σημεία της Αθήνας - στο Ιατρείο Κοινωνι-
κής Αποστολής και στα 6 παραρτήματά του στους Δήμους Ίλιου,
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης και Ν. Ηρακλείου, Περι-
στερίου και στη Μητρόπολη Περιστερίου θα καταγράφονται τα
εμβόλια που χρειάζεται κάθε ανασφάλιστο παιδί από εθελοντές
παιδιάτρους που στελεχώνουν τους ανωτέρω  σταθμούς.

Πληροφορίες για τους τόπους και το χρονοδιάγραμμα εμβολια-
σμών δίνονται στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής στο τηλέφω-
νο 801 - 11 – 90009 και στη διεύθυνση Σεβαστουπόλεως 113, 3ος
όροφος.

Η πρόεδρος των Τριτέκνων Φυλής
και ο κ. Θ. Σχίζας 

Ο συγγραφέας  Μ. Μιχαηλίδης
υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου του 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ. 16ης / 2014 
συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ.: 381

ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών
Δημοτικού Συμβουλίου

,Εκπροσώπων του Δ.Σ. στη
Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την  7η Σεπτεμβρίου 2014,
ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00
π.μ., συνήλθε σε τακτική δημό-
σια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Ασπροπύργου ύστερα
από την με αριθμό Πρωτ.
31108/02-09-2014 έγγραφη πρό-
σκληση του Δημοτικού Συμβού-
λου  του επιτυχόντος συνδυα-
σμού που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους κου
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , κατά τις δια-
τάξεις του άρθρου 64 του Ν.
3852/2010, που επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ,  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). Διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνο-
λο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα
32 Μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΕΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
11)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
12)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
13)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
14)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
15)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 7 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
21)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 2 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 6 ) Ν Τ Α Λ Α Κ Ω Σ Τ Α Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
28)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
29)ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
3 0 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

31)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32) ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ                                        

Μετά την εκλογή του Προεδρεί-
ου του Δημοτικού Συμβουλίου ο
νεοεκλεγείς Πρόεδρος Κος
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ του Νικ.
κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί
στην εκλογή μελών Δημοτικού
Συμβουλίου ,Εκπροσώπων του
Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της
ΠΕΔΑ για τα έτη 1-9-2014 – 28-2-
2017 στην ειδική αυτή συνεδρία-
ση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα
εκλεγούν συνολικά δύο  (2)  μέλη
εκ των οποίων ένα (1) θα προέρ-
χεται  από το σύνολο των μελών
των δημοτικών παρατάξεων της
μειοψηφίας. Επεσήμανε δε, ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλε-
γεί μέλος , ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου και κάλεσε
όλους τους Συμβούλους των
Δημοτικών Παρατάξεων της μειο-
ψηφίας, να προβούν αρχικά στην
εκλογή για την ανάδειξη των
υποψηφίων Υποψήφιοι από το
σύνολο της μειοψηφίας, όπως
ενημέρωσε η Πρόεδρος, θα είναι
όσοι εκλεγούν με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων της
μειοψηφίας και αν τούτο δεν επι-
τευχθεί, για όποιον υποψήφιο
δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλει-
οψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφο-
φορία και στην ίδια περίπτωση 

αποτελέσματος θα ακολουθή-
σει και τρίτη ψηφοφορία, προκει-
μένου να γίνει η εκλογή με σχετι-
κή πλειοψηφία των παρόντων
της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδή-
ποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψη-
φία, ο πρόεδρος του συμβουλίου
ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνε-
δρίαση.

Ακολούθησε η παραπάνω δια-
δικασία από τους Συμβούλους
της μειοψηφίας και μετά την ολο-
κλήρωση της ο Πρόεδρος ανα-
κοίνωσε το όνομα  του υποψηφί-
ου, ήτοι: 

- ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτι-
κό Συμβούλιο να προβεί στην
εκλογή με μυστική ψηφοφορία
και με την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων. Για όσους υπο-
ψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακο-
λουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη
ψηφοφορία, προκειμένου να
εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία
και σε περίπτωση ισοψηφίας σε
οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διε-
νεργηθεί κλήρωση από τον Πρό-
εδρο. 

Στην Α΄ Φάση της ψηφοφο-
ρίας που ακολούθησε ο προτα-
θείς δεν συγκέντρωσε την από-
λυτη πλειοψηφία της μειοψηφίας
των μελών του Συμβουλίου,
αφού έλαβε,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

•ΗΛΙΑΣ ΙΩΝΝΗΣ 1 0
Ψήφους

Στην Β’ Φάση της ψηφοφο-
ρίας, που ακολούθησε ο προτα-
θείς δεν συγκέντρωσε την από-
λυτη πλειοψηφία της μειοψηφίας
των 

μελών του Συμβουλίου, αφού
έλαβε,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

•ΗΛΙΑΣ ΙΩΝΝΗΣ
10 Ψήφους

Ακολούθησε και Γ΄Φάση,
στην οποία, ο προταθείς  της μει-
οψηφίας εκλέχθηκαν  με σχετική
πλειοψηφία.

• ΗΛΙΑΣ ΙΩΝΝΗΣ

Κατόπιν  κάλεσε τους Συμβού-
λους της πλειοψηφίας που επι-
θυμούν να θέσουν υποψηφιότη-
τα για το αξίωμα μέλους ως
Εκπροσώπου του Δ.Σ. στη Γενι-
κή Συνέλευση της ΠΕΔΑ,

Από τους Συμβούλους της
πλειοψηφίας έθεσε υποψηφιότη-
τα :

• ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• Στην Α΄ Φάση της

ψηφοφορίας που ακολούθησε ο
προταθείς συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία της πλειο-
ψηφίας των μελών του Συμβουλί-
ου, αφού έλαβε,

• ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 Ψήφους

Ακολούθησε η διαδικασία εκλο-
γής των δύο  (2)  μελών ως
Εκπρόσωποι του Δ.Σ. στη Γενική
Συνέλευση της ΠΕΔΑ, όπως ονο-
μαστικά αναφέρονται 

• ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 Ψήφους

• ΗΛΙΑΣ ΙΩΝΝΗΣ
10 Ψήφους

Μετά το πέρας της παραπάνω 

ψηφοφορίας διαπιστώθηκε
από τα  μέλη  ότι  οι δύο (2)
συγκέντρωσαν την σχετική πλει-
οψηφία, οι οποίοι και εκλέγονται . 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος
ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο τα ονόματα των εκλεγέ-
ντων μελών ως Εκπρόσωποι του
Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της
ΠΕΔΑ, για τη διετία 07-09-20144
έως 28-2-2017  ως εξής:

• ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύμφωνα με την παρ 5 του

άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα
πρακτικά της εκλογής διαβιβάζο-
νται μέσα σε προθεσμία πέντε
(5) ημερών από τη διενέργεια της
εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότη-
τας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης έως την τοποθέτηση
του Ελεγκτή Νομιμότητας)  ο
οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα
από προσφυγή δημότη ενώπιόν
του, η οποία ασκείται εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών, από τη διενέργεια της
εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε
πέντε (5) ημέρες το αργότερο
αφότου παρέλαβε τα πρακτικά,
για τη νομιμότητα της εκλογής.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώ-
σθηκε το πρακτικό αυτό υπογρά-
φεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 381.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ

Οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις για την λειτουργία
λαχανόκηπων σε αγρο-

τεμάχια,  που παραχωρούνται
από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε
δήμους της χώρας,  με σκοπό
την καλλιέργεια τους και  την ενί-
σχυση των ευπαθών ομάδων,
περιλαμβάνονται,  σύμφωνα με
πληροφορίες, σε σχέδιο Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, των
υπουργείων Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, που έχει τεθεί  σε διαβού-
λευση.

Πιο συγκεκριμένα στο εν λόγω
σχέδιο, περιλαμβάνονται, οι
υποχρεώσεις των οικείων
δήμων για τη λειτουργία λαχανό-
κηπων, τους δικαιούχους, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά συμ-
μετοχής στο πρόγραμμα,  το
αρμόδιο όργανο έκδοσης της
πράξης παραχώρησης, τη διαδι-
κασία, τη χρονική διάρκεια της
παραχώρησης και τους όρους
της, καθώς και οι υποχρεώσεις
του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην
οργάνωση, οι υποχρεώσεις των
δήμων έχουν να κάνουν με την
περίφραξη,  τη διαμόρφωση, και
φωταγώγηση του χώρου, τη
δημιουργία υποδομών άρδευ-
σης την εγκατάσταση των δικαι-
ούχων, τον έλεγχο ποιότητας
νερού, την εγκατάσταση  WC και
αποθήκης και την παροχή οδη

γιών για την καλλιέργεια.
Σημειώνεται ότι ο  δήμος ανα-

λαμβάνει τα τέλη φωτισμού και
άρδευσης.

Δικαιούχοι για την ένταξη στο
πρόγραμμα είναι:

Άνεργοι με ανήλικα τέκνα και
οικογενειακό εισόδημα έως
10.000 ευρώ

Έγγαμοι με ανήλικο τέκνο και
οικογενειακό  εισόδημα έως
8.000 ευρώ και

Άνεργοι με εισόδημα έως 6.000
ευρώ

Μεταξύ περισσοτέρων δικαιού-
χων της ίδιας κατηγορίας προτι-
μάται αυτός με το χαμηλότερο
εισόδημα.

Τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται είναι, πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης,
κάρτα ανεργίας και εκκαθαριστι-
κό σημείωμα της εφορίας.

Ο λαχανόκηπος παραχωρείται
με απόφαση του δημάρχου,
ύστερα από εισήγηση τριμελούς
επιτροπής και η χρονική διάρ-
κεια παραχώρησης, ορίζεται στα
2 έτη με δυνατότητα διετούς

παράτασης. Σε ότι αφορά στη
διαδικασία ο δήμος αναρτά επί
20ήμερο πρόσκληση στον ιστό-
τοπο του και στα καταστήματα
της δημοτικής αρχής.

Εντός 20 ημερών από την
τελευταία ημέρα ανάρτησης, οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπο-
βάλλουν αιτήσεις και εν συνε-
χεία, μέσα σε 10 μέρες από τη
λήξη της προθεσμίας η τριμελής
επιτροπή καταρτίζει πίνακα με
σειρά προτεραιότητας.

Οι δικαιούχοι πρέπει να προ-
σκομίσουν τα δικαιολογητικά
εντός πέντε ημερών από την
ειδοποίηση από την επιτροπή.

Στους όρους παραχώρησης
σημειώνεται ότι,  ο δικαιούχος
οφείλει να χρησιμοποιεί το αγρο-
τεμάχιο μόνο για τη χρήση που
του παραχωρήθηκε και απαγο-
ρεύεται η μίσθωσή του. 

Επίσης απαγορεύεται η τοπο-
θέτηση σε αυτό αντικειμένων
που μπορεί να βλάψουν το ακί-
νητο ή να ρυπάνουν το περιβάλ-
λον. Κατά τη λήξη της παραχώ-
ρησης ο δικαιούχους υποχρεού-
ται να παραδώσει το αγροτεμά-
χιο του στο δήμο και να αποχω-
ρήσει.

Αν ανακληθεί η απόφαση
παραχώρησης ο ενδιαφερόμε-
νος δεν μπορεί να υποβάλλει
νέα αίτηση πριν παρέλθουν τρία
έτη. Τέλος η παραγωγή μιας ημέ-
ρας της εβδομάδας θα παραδί-
δεται στο δήμο και θα διατίθεται
στο κοινωνικό παντοπωλείο.

Νέοι όροι παραχώρησης δημοτικών λαχανόκηπων «Δήλωση του 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού

Τομέα Αθηνών 
για το Πάρκο Τρίτση»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών
Σπύρος Τζόκας, πληροφορούμενος σήμερα την
κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή σε σχέση με
την απόδοση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στον Αναπτυ-
ξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Με έκπληξη παρακολουθώ την νομοθετική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία δεν θεώ-
ρησε απαραίτητη τη διαβούλευση με την Περιφε-
ρειακή Αρχή για ένα τόσο μεγάλης σημασίας
ζήτημα της Δυτικής Αθήνας.

Θεωρώ πως η ενεργή συμμετοχή της Περιφέ-
ρειας Αττικής τόσο στη διαβούλευση, αλλά
κυρίως στον σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων
και τη διαχείριση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
είναι θεσμικά και ουσιαστικά αναγκαία. 

Θα ήθελα να αποδώσω αυτή την επιλογή σε
αστοχία χειρισμών και όχι σε πολιτική σκοπιμό-
τητα. Για το λόγο αυτό αναμένω τις απαραίτητες
εξηγήσεις και την έμπρακτη διόρθωση των μεθο-
δεύσεων.

Την επί της ουσίας τοποθέτηση της Περιφερεια-
κής Αρχής θα καταθέσω σε διαβούλευση που
αναμένω να καθορίσει ο Υπουργός Περιβάλλο-
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Δύσκολη έξοδο για τον Πανελευσινιακό που
αγωνίζεται στο ΕΑΚ Αργους με τον Ερμή Κυβερί-
ου. Ο Βύζαντας Μεγάρων στο ντέρμπι της αγωνι-
στικής υποδέχεται στο στάδιο ολυμπιονικών την
Καλαμάτα. Ο Αστέρας Μαγούλας φιλοξενεί την
έδρα του τον Παναρκαδικό.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι βοηθοί της 2ης αγω-
νιστική του 3ου ομίλου.

ΑΙΟΛΙΚΟΣ-ΑΧΑΪΚΗ: Τσουκαλάς, Λεοντακιανά-
κος-Δεληθοδωρής (Αθηνών) 

ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Κού-
λης (Ηλείας), Τσιρίνης-Γκαβέρας (Αχαϊας)

ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ-ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ: Νικολόπουλος
(Μεσσηνίας), Δημογέροντας-Γκριτζέπης (Αρκα-
δίας)

ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ-ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Ντάου-
λας, Βασιλάκης-Λιαμπότης (Αθηνών)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Μάλαμας, Ρού-
ντος-Τσαλίκογλου (Ανατολικής Αττικής) 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ:
Βικτωράτος (Πειραιά), Ρηγόπουλος (Αθηνών)-
Δασκαλάκης (Ηρακλείου)

ΑΟ ΚΥΜΗΣ-ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ: Κατοίκος, Σκού-
ρας-Γεωργακόπουλος (Αθηνών)

Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ 
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΙ &
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ

ΠΠΑΑ ΝΝΕΕΛΛ ΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝ ΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ

Στον Βύζαντα Μεγάρων 
ο αμυντικός χαφ 
Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος

Την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του Βύζαντα
Μεγάρων ανακοίνωσε η ομάδα με την απόκτηση
του Αλέξανδρου Μιχαλόπουλου.

Οι κιτρινόμαυροι ήλθαν σε συμφωνία με τον
19χρονο μέσο ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του
αμυντικού χαφ.

Ο Μιχαλόπουλος αναμένεται να δώσει λύσεις
στον προπονητή Κυριάκο Μίχα απελευθερώνο-
ντας την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Το νέο απόκτημα του Βύζαντα έχει αγωνιστεί και
κατά το παρελθόν στο Βύζαντα, καθώς και στις
Κ17 των Παναθηναϊκού και Πανιωνίου.

Tην κυριακή ο Βύζαντας για την 2η αγωνιστική
υποδέχεται στα Μέγαρα την Καλαμάτα.

Μανδραϊκός, Δάφνη Δαφνίου,Μανδραϊκός, Δάφνη Δαφνίου,
ΝΕΜ και ΓΑΣΕ ΝΕΜ και ΓΑΣΕ 
στο τουρνουά στο τουρνουά 

«Ζερβονικόλεια 2014»«Ζερβονικόλεια 2014»

Γερό τεστ για Μανδραϊκό, 
Δάφνη Δαφνίου, Νεανική Εστία 
Μεγαρίδος και ΓΑΣ Ελευσίνας

πρόκειται να είναι το τουρνουά καλα-
θοσφαίρισης «Ζερβονικόλεια 2014»

Το πρόγραμμα
Σάββατο 17:00 Δάφνη Δαφνίου – ΓΑΣ

Ελευσίνας
Σάββατο 19:00 Μανδραϊκός – ΝΕΜ
Κυριακή 17:00 ο μικρός τελικός
Κυριακή 19:00 ο μεγάλος τελικός
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ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΟΝ  
ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΑΟΥΛΗ

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Ο Mανδραικός
έλυσε την
συνεργασία του
με τον προπο-
νητή Bασίλη
Καραούλη.Ο εν
λόγω τεχνικός
ύστερα απο
συνάντηση με
τον πρόεδρο
της ομαδας
Σ π ύ ρ ο
M α ρ α θ ω ν ί τ η
αποφασίστηκε
απο κοινού να
λύσουν την συνεργασία τους. 

Ο πρόεδρος και το ΔΣ εύχεται καλή επιτυχία στην
σταδιοδρομία του και τον ευχαριστεί για την συνερ-
γασία στην ομάδα μέχρι τώρα. Ήδη ο Μανδραικός
βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού.Την ομάδα
γυμνάζει ο βοηθός του Παναγιώτης Κοσμίδης. 

Την Τρίτη ο Μανδραικός στα πλαίσια της προε-
τοιμασίας του θα δώσει φιλικό αγώνα στο γήπεδό
του με την ομάδα της Καλλιθέας. Το ματς θα ξεκι-
νήσει στις 16:30.

ΕΠΣΔΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ
Το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι επαναληπτικοί

κυπέλλου στην Δυτική Αττική. Αναλυτικά τα παι-
χνίδια και εντός παρενθέσεως τα πρώτα ματς).

(1η φάση) 2η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΕΛΠΙΔΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

(2-0)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ(1-1)
ΜΑΝΔΡΑΣ: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ - ΛΑΜΠΕΡΗ

ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(1-0)
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ -

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(0-4)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΣΠΡ. - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(2-0)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ(0-7)

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ:  ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ(5-1)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ(4-0)

ΚΥΡΙΑΚΗ(16:00)
ΦΥΛΗΣ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΚΡΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(6-1)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ-

ΑΓΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ(1-1)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ(0-0)

ΒΙΛΙΩΝ: ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ(2-0)

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Έστω και καθυστερημένα το Δ.Σ του Πανε-
λευσινιακός Α.Ο θέλει να εκφράσει την
συμπαράσταση του στην οικογένεια του
φιλάθλου του Εθνικού Πειραιά,Κώστα
Κατσούλη,τις ευχές του για ταχεία ανάρρω-
ση και την καταδίκη κάθε περιστατικού βίας
που λαμβάνει χώρα στους αγωνιστικούς
χώρους.

Οι διαιτητές της
4ης αγωνιστικής

στην 
Σούπερ Λίγκα

Ορίστηκαν οι διαιτητές της 4ης
αγωιστικής του πρωταθλήματος της
Σούπερ Λιγκ. 

Ο Χαράλαμπος Καλογερόπουλος
ορίστηκε να διευθύνει την αναμέ-
τρηση του Ολυμπιακού με τη
Βέροια, ο Αλέξανδρος Αρετόπου-
λος τον αγώνα του Παναθηναϊκού
με τον Πλατανιά στα Χανιά και ο
Μιχάλης Κουκουλάκης το ματς του
ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό στο
Αγρίνιο. 

Αναλυτικά οι ορισμοί:
20 Σεπτεμβρίου
Ξάνθη-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Κουτσιαύτης Αριστομέ-

νης (Άρτας)

ΟΦΗ-Ατρόμητος Αθηνών
Διαιτητής: Γιώργος Λιαχούδης

(Μακεδονίας)

Ολυμπιακός-Βέροια
Διαιτητής: Καλογερόπουλος

Χαράλαμπος (Αθηνών)

21 Σεπτεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης-Καλλονή
Διαιτητής: Παπαπέτρου Αναστά-

σιος (Αθηνών)

Κέρκυρα-ΠΑΣ Γιάννινα
Διαιτητής: Δελφάκης Ιωάννης

(Αρκαδίας)

Πανθρακικός-Πανιώνιος

Διαιτητής: Σπάθας Ηλίας (Πειραιά)

ΝΊΚΗ Βόλου-Εργοτέλης
Διαιτητής: Παππάς Ανδρέας (Αθη-

νών)

Πλατανιάς-Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Αρετόπουλος Αλέξαν-

δρος (Τρικάλων)

22 Σεπτεμβρίου
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Κουκουλάκης Μιχαήλ

(Ηρακλείου)

Ηρακλής Ελευσίνας:
Αγιασμός σήμερα 
στο Γ. Ρουμελιώτης

Σήμερα και ώρα 18:00  στο γήπεδο «Γεώρ-
γιος Ρουμελιώτης ¨η ομάδα του Ηρακλή Ελευ-
σίνας θα τελέσει αγιασμό για την νέα αγωνι-
στική περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους
φίλους του Ηρακλή να παρευρεθούν.

ΜΕΤΑ ΤΑ RSX ΑΝΔΡΩΝ  ΚΑΙ ΤΑ 470 ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ    
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Εντυπωσιακοί ήταν χθες στο Σανταντέρ οι  Π.Μάντης-Π.Καγιαλής στην τρίτη κούρσα του δικού τους γκρουπ στα 470

ανδρών που έγινε χθες. Τερμάτισαν πρώτοι και έτσι ανέβηκαν στην τρίτη θέση της γενικής βαθμολογίας. Καλά πήγε και
το άλλο ελληνικό σκάφος που βρίσκεται στην 14η θέση και η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην πρόκριση για τους Ολυμπια-
κούς του 2016 στο Ρίο.Αναλυτικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

RSX ανδρών (98 σκάφη, οκτώ κούρσες, προκρίνονται οι πρώτες 18 χώρες) Β. Κοκκαλάνης 5ος.
RSX γυναικών (62 σκάφη, οκτώ κούρσες, 13 χώρες)  Α. Σκαρλάτου 46η (το γκρουπ που μετέχει έχει τρέξει σε έξι ιστιο-

δρομίες).
470 ανδρών (74 σκάφη, τρείς κούρσες, 13 χώρες)  Π.Μάντης-Π.Καγιαλής 3οι, Π. Καμπουρίδης-Ε.Παπαδόπουλος 14οι.
470 γυναικών (54 σκάφη, πέντε κούρσες, 10 χώρες)  Δ.Παγίδα-Α. Στρατηγίου 41ες.
49er (80 σκάφη, πέντε κούρσες, 10 χώρες)  Σ.Σωτηρίου-Α.Παναγιωτίδης 47οι.
ΦΙΝΝ (78 σκάφη, τέσσερις κούρσες, 12 χώρες)  Ι.Μιτάκης 27ος.
NACRA 17 (68 σκάφη, δύο κούρσες, 10 χώρες) Σ.Μπεκατώρου-κ. Τριγκώνης 14οι.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

16ης / 2014 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 379
ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονο-

μικής Επιτροπής 
Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την  7η
Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα
ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβού-
λιο Ασπροπύργου ύστερα από
την με αριθμό Πρωτ. 31108/02-
09-2014 έγγραφη πρόσκληση
του Δημοτικού Συμβούλου  του
επιτυχόντος συνδυασμού που
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες
ψήφους κου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , κατά τις δια-
τάξεις του άρθρου 64 του Ν.
3852/2010, που επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ,  σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 67 Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). Διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνο-
λο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα
32 Μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΕΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
11)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
12)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
13)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
14)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
15)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 7 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
21)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 2 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
28)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
29)ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
3 0 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32) ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ                                        

Μετά την εκλογή του Προεδρείου
του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεο-
εκλεγείς Πρόεδρος Κος
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ του Νικ.
κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί
στην εκλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής   για τα
έτη 1-9-2014  έως  28-2-2017,
στην ειδική αυτή συνεδρίαση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα
εκλεγούν συνολικά οχτώ (8)
τακτικά μέλη εκ των οποίων τρείς
(3) θα προέρχονται από το σύνο-
λο των μελών των δημοτικών
παρατάξεων της μειοψηφίας και
επίσης πέντε (5) αναπληρωματι-
κά μέλη, εκ των οποίων δύο (2)
θα προέρχονται από το σύνολο
των μελών των δημοτικών παρα-
τάξεων της μειοψηφίας για την
αναπλήρωση των τακτικών
μελών που εκπροσωπούν τη μει-
οψηφία του δημοτικού συμβουλί-
ου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της
Oικονομικής Επιτροπής  ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου
και κάλεσε όλους τους Συμβού-
λους των Δημοτικών Παρατάξεων
της μειοψηφίας, να προβούν
αρχικά στην εκλογή για την ανά-
δειξη των υποψηφίων τακτικών
και αναπληρωματικών μελών
που προέρχονται από το σύνολο
των Συμβούλων της μειοψηφίας
και που αναλογούν  σε αυτή τρείς
(3) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη
και δύο (2) υποψήφιοι ως ανα-
πληρωματικά μέλη, με τον τρόπο
που θα επιλέξουν (μυστική ή
φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι
από το σύνολο της μειοψηφίας,
όπως ενημέρωσε η Πρόεδρος,
θα είναι όσοι εκλεγούν με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων της μειοψηφίας και αν τούτο
δεν επιτευχθεί, για όποιον υπο-

ψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυ-
τη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη
ψηφοφορία και στην ίδια περί-
πτωση αποτελέσματος θα ακο-
λουθήσει και τρίτη ψηφοφορία,
προκειμένου να γίνει η εκλογή με
σχετική πλειοψηφία των παρό-
ντων της μειοψηφίας. Αν σε οποι-
αδήποτε ψηφοφορία υπάρχει
ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμ-
βουλίου ενεργεί κλήρωση στην
ίδια συνεδρίαση.
Ο Επικεφαλής Δημοτικός Σύμ-
βουλος  της παράταξης
«AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ» επισήμανε ότι
εάν και έχουνε την πλειοψηφία
του Δημοτικού Συμβουλίου να
εκλέξουνε όλα τα μέλη των Επι-
τροπών, σεβόμενοι την αναλογι-
κότητα, προτείνουν  δύο (2) τακτι-
κά μέλη και ένα (1) αναπληρωμα-
τικό μέλος
Ακολούθησε η παραπάνω διαδι-
κασία από τους Συμβούλους της
μειοψηφίας και μετά την ολοκλή-
ρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνω-
σε τα ονόματα των υποψηφίων
τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της Οικονομικής Επιτρο-
πής , ήτοι: 
α. υποψήφιοι τακτικοί οι 
-ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

β. υποψήφιοι αναπληρωματι-
κοί οι 
• Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό
Συμβούλιο να προβεί στην εκλο-
γή των τακτικών και στη συνέχεια
των αναπληρωματικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής με
μυστική ψηφοφορία και με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων. Για όσους υποψήφιους δεν
επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύ-
τερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία,
προκειμένου να εκλεγούν με σχε-
τική πλειοψηφία και σε περίπτω-
ση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε
ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλή-
ρωση από τον Πρόεδρο. 

Στην Α΄ Φάση της ψηφοφορίας
που ακολούθησε οι προταθέντες
δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία της μειοψηφίας
των μελών του Συμβουλίου, αφού
έλαβον ,
α. υποψήφιοι τακτικοί οι 
-ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 Ψήφους
-ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 Ψήφους
-ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 Ψήφους

β. υποψήφιοι αναπληρωματι-
κοί οι 

•ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 Ψήφους
•ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 4 Ψήφους
Στην Β’ Φάση της ψηφοφορίας,
ακολούθησε οι προταθέντες δεν
συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία της μειοψηφίας των
μελών του Συμβουλίου, αφού
έλαβον ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
α. υποψήφιοι τακτικοί οι 

- ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 Ψήφους
- Ν Τ Α Λ Α Κ Ω Σ Τ Α Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 Ψήφους
- Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 Ψήφους

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί
οι 
•ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 Ψήφους
•ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
4 Ψήφους

Ακολούθησε και Γ΄Φάση, στην
οποία, οι προταθέντες  της μειο-
ψηφίας εκλέχθηκαν  με σχετική
πλειοψηφία.
α. ως τακτικοί οι 
-ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

β. και  ως αναπληρωματικοί οι 
•ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
•ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Κατόπιν  κάλεσε τους Συμβού-
λους της πλειοψηφίας που επι-
θυμούν να θέσουν υποψηφιότητα
για το αξίωμα του τακτικού ή ανα-
πληρωματικού μέλους της Οικο-
νομικής Επιτροπής.
Από τους Συμβούλους της πλειο-
ψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα :
για τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής , πέντε (5) Σύμβουλοι
και ονομαστικά οι εξής:
• Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
•ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
•ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

για αναπληρωματικά μέλη,
τρεις (3) Σύμβουλοι και  ονομα-
στικά  οι   εξής
•ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
•ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Στην Α΄ Φάση της ψηφοφορίας
που ακολούθησε οι προταθέντες
συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία της πλειοψηφίας των
μελών του Συμβουλίου, αφού
έλαβον

τακτικά μέλη  
• Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20 Ψήφους
•ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 0
Ψήφους
•ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 Ψήφους
•ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 Ψήφους
•ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
20 Ψήφους

αναπληρωματικά μέλη,  
•ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19 Ψήφους
•ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
20 Ψήφους
•ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20 Ψήφους

Ακολούθησε η διαδικασία εκλο-
γής των οχτώ  (8) τακτικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής για
τις θέσεις των οποίων οι υποψη-
φιότητες, σύμφωνα με τα παρα-
πάνω, ανήλθαν σε οχτώ (8), ήτοι
τρείς (3) της μειοψηφίας και
πέντε (5) ) της πλειοψηφίας.

• Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20 Ψήφους
•ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 Ψήφους
•ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 Ψήφους
•ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 Ψήφους
•ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
20 Ψήφους
•ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 Ψήφους
•ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 Ψήφους
•ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 Ψήφους

Μετά το πέρας της παραπάνω
ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από
τα μέλη της Οικονομικής Επιτρο-
πής  ότι οι οχτώ  (8) υποψήφιοι
συγκέντρωσαν την σχετική πλει-
οψηφία των παρόντων , οι οποίοι
και εκλέγονται από την ψηφοφο-
ρία αυτή ως τακτικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής .
Ακολούθησε η διαδικασία εκλο-
γής των πέντε (5) αναπληρωμα-
τικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής ,  με δεδομένες τις
υποψηφιότητες των δύο (2)
μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα
με τη διαδικασία που έχει προη-
γηθεί και τριών(3) μελών της
πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά
αναφέρονται 
•ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19 Ψήφους
•ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
20 Ψήφους
•ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20 Ψήφους
•ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 Ψήφους 

•ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 4 Ψήφους
Μετά το πέρας της παραπάνω
ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από
τα  μέλη της Οικονομικής Επιτρο-
πής  ότι  οι πέντε (5) συγκέντρω-
σαν την σχετική πλειοψηφία, οι
οποίοι και εκλέγονται από την
ψηφοφορία αυτή ως αναπληρω-
ματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής. 
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανα-
κοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο
τα ονόματα των εκλεγέντων
μελών της Οικονομικής Επιτρο-
πής  για τη διετία 07-09-20144
έως 28-2-2017  ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 
• Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
•ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
•ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
•ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:
•ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
•ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
•ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
•ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Σύμφωνα με την παρ 5 του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα
πρακτικά της εκλογής διαβιβάζο-
νται μέσα σε προθεσμία πέντε
(5) ημερών από τη διενέργεια της
εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότη-
τας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης έως την τοποθέτηση
του Ελεγκτή Νομιμότητας)  ο
οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα
από προσφυγή δημότη ενώπιόν
του, η οποία ασκείται εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών, από τη διενέργεια της
εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε
πέντε (5) ημέρες το αργότερο
αφότου παρέλαβε τα πρακτικά,
για τη νομιμότητα της εκλογής.
Πρόεδρος της Οικονομικής Επι-
τροπής είναι ο Δήμαρχος ή ο ορι-
ζόμενος απ’ αυτόν Αντιδήμαρχος,
σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώ-
σθηκε το πρακτικό αυτό υπογρά-
φεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 379.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών
•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος

(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

22.5.14
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-14:00 & 17:30-21:00
ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099  email:celefther@ote.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
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. 16ης / 2014 
συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  378
ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου

Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την  7η Σεπτεμβρίου 2014,
ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00
π.μ., συνήλθε σε τακτική δημό-
σια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου
ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ. 31108/02-09-2014 έγγρα-
φη πρόσκληση του Δημοτικού
Συμβούλου  του επιτυχόντος
συνδυασμού που έχει εκλεγεί
με τις περισσότερες ψήφους
κου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , κατά τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
3852/2010, που επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου
και στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ
Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). Διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 33 μελών βρέθηκαν
παρόντα 32 Μέλη και ονομα-
στικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
2) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
3) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4) ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
6) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
8) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

9) ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
12) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
13) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
15) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16) ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19) ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20) ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
21) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 2 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
24 ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
25) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26) ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27) ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
29) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
30) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
31) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
32) ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ο προεδρεύων Δημοτικός
Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκο-
ντα του ειδικού γραμματέα του
Συμβουλίου στη Δημοτική
υπάλληλο κα ΚΑΜΠΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμ-
βούλιο να προβεί στην εκλογή
των τακτικών μελών του Προε-
δρείου του Δημοτικού Συμβουλί-
ου για τη χρονική περίοδο 7-9-
2014 έως 28-2-2017, στην ειδική
αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 64. 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην
οποία προεδρεύει ο σύμβουλος
που συγκάλεσε το συμβούλιο, το
σώμα εκλέγει, χωριστά και με
μυστική ψηφοφορία, τον πρόε-
δρο, τον αντιπρόεδρο και τον
γραμματέα του. Ο πρόεδρος
προτείνεται από τον πλειοψηφή-
σαντα συνδυασμό, ο αντιπρόε-
δρος προτείνεται από τη μείζονα
παράταξη της μειοψηφίας και ο
γραμματέας από τις λοιπές
παρατάξεις της μειοψηφίας και σε

περίπτωση που δεν υπάρχουν
προτείνεται από την παράταξη
της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος
που προεδρεύει αναθέτει τα
καθήκοντα του ειδικού γραμματέα
του συμβουλίου σε έναν από
τους υπαλλήλους του δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 64
Ν.3852/2010, τον πλειοψηφή-
σαντα συνδυασμό να εκλέξει,
μεταξύ των μελών του και με
απόλυτη πλειοψηφία του συνό-
λου των μελών του, τον υποψή-
φιο για το αξίωμα του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου και αν
δεν επιτευχθεί η εκλογή με την
απόλυτη πλειοψηφία, να επανα-
ληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη
φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η
εκλογή με την απόλυτη πλειοψη-
φία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει
τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο
επικρατέστερων υποψηφίων,
προκειμένου να εκλεγεί ο υποψή-
φιος ο οποίος συγκεντρώνει τη
σχετική πλειοψηφία των παρό-
ντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
θα διενεργηθεί κλήρωση την
οποία διενεργεί ο Προεδρεύων
Δημοτικός σύμβουλος.

O Προεδρεύων, πρότεινε το
Δημοτικό Σύμβουλο κο Τσίγκο
Ισίδωρο για το αξίωμα του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, η οποία κατόπιν της προ-
αναφερόμενης διαδικασίας
έλαβε 20 ψήφους και έλαβε την
απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του πλειο-
ψηφήσαντα συνδυασμού. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και με την
ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμ-
βούλους της μείζονος μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου να
εκλέξουν τον υποψήφιο για το
αξίωμα του Αντιπροέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου και το
σύνολο των συμβούλων των λοι-
πών δημοτικών παρατάξεων της
μειοψηφίας να εκλέξουν τον υπο-
ψήφιο για το αξίωμα του γραμμα-
τέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση
που η μείζον μειοψηφία δεν υπο-
δείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η
ελάσσον μειοψηφία δεν υποδείξει
γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται
από την ελάσσονα ή τη μείζονα
μειοψηφία αντίστοιχα και σε δια-
φορετική περίπτωση από την

πλειοψηφία.

Ο Αρχηγός της μείζονος μειο-
ψηφίας του Δημοτικού Συμβουλί-
ου κος Ηλίας Ιωάννης, πρότει-
νε το Δημοτικό Σύμβουλο κο
Κουκάκη Ιωάννη, για το αξίωμα
του Αντιπροέδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, ο οποίος κατά
την προαναφερόμενη διαδικα-
σία έλαβε  11 ψήφους και έλαβε
την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών της μείζο-
νος μειοψηφίας. 

Το σύνολο των συμβούλων των
λοιπών δημοτικών παρατάξεων
της μειοψηφίας υπέδειξαν ως
υποψήφια για το αξίωμα του
Γραμματέα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου την κα Τσίγκου Αντιγό-
νη η οποία κατόπιν της προα-
ναφερόμενης διαδικασίας
έλαβε 10 ψήφους και έλαβε την
απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου  των συμβούλων των
παρατάξεων της μειψηφίας.

Μετά το πέρας της αναφερόμε-
νης διαδικασίας και αφού αναδεί-
χθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώ-
ματα του Προεδρείου, ο Προε-
δρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
να προβούν, με μυστική ψηφο-
φορία, στην εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου και Γραμματέα
Δημοτικού Συμβουλίου για τη
διάρκεια των δυόμιση ετών,
ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανά-
μεσα στους εκλεγέντες υποψήφι-
ους Δημοτικούς Συμβούλους που
αναδείχθηκαν με την παραπάνω
διαδικασία.

Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το
αξίωμα του Προέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου, από τον πλει-
οψηφήσαντα συνδυασμό, υπο-
ψήφιος είναι ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος κος ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
και κάλεσε τους Δημοτικούς
Συμβούλους να ψηφίσουν
υπέρ ή κατά της εκλογής του
για το συγκεκριμένο αξίωμα. 

Στην ψηφοφορία που ακο-
λούθησε ο προταθείς συγκέ-
ντρωσε την απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων μελών του
Συμβουλίου με 20 ψήφους,
οπότε και εκλέγεται στη θέση
του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων
ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του
Αντιπροέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, υποψήφιος από τη
μείζονα μειοψηφία είναι ο κος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ  και
κάλεσε τους Δημοτικούς Συμ-
βούλους να ψηφίσουν υπέρ ή
κατά της εκλογής του για το
συγκεκριμένο αξίωμα. 

Στην Α΄ Φάση της ψηφοφο-
ρίας που ακολούθησε ο προτα-
θείς δεν συγκέντρωσε την απόλυ-
τη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του Συμβουλίου, αφού
έλαβε 11 ψήφους.

Στην Β’ Φάση της ψηφοφο-
ρίας, ο  προταθείς έλαβε 10
ψήφους και πάλι δεν συγκέντρω-
σε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του Συμβου-
λίου.

Ακολούθησε και Γ΄Φάση, στην
οποία ο προταθείς έλαβε 10
ψήφους οπότε και εκλέγεται
στη θέση του Αντιπροέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, με
σχετική πλειοψηφία.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων
ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του
Γραμματέα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, υποψήφια από την
ελάσσονα μειοψηφία είναι η
Δημοτική Σύμβουλος κα
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΓΚΟΥ  και κάλε-
σε τους Δημοτικούς Συμβού-
λους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά
της εκλογής της για το συγκε-
κριμένο αξίωμα. 

Στην Α΄ Φάση της ψηφοφο-
ρίας που ακολούθησε, η προ-
ταθείσα δεν συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του Συμ-
βουλίου, αφού έλαβε 10
ψήφους.

Στην Β’ Φάση της ψηφοφο-
ρίας, η  προταθείσα έλαβε 10
ψήφους και πάλι δεν συγκέ-
ντρωσε την απόλυτη πλειοψη-
φία του συνόλου των μελών
του Συμβουλίου.

Ακολούθησε και Γ΄Φάση,
στην οποία η προταθείσα
έλαβε 10 ψήφους, οπότε και
εκλέγεται στη θέση της Γραμ-
ματέως του Δημοτικού Συμβου-

λίου, με σχετική πλειοψηφία.

Μετά την παραπάνω διαδικα-
σία το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόε-
δρο και Γραμματέα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για τη χρονική
περίοδο από 7-9 2014 έως και
28-2-2017, όπως παρακάτω:

α. Πρόεδρος,  ο Δημοτικός
Σύμβουλος κος ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ

β. Αντιπρόεδρος,  ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος κος ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ

γ. Γραμματέας,  η Δημοτική
Σύμβουλος κα  ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΣΙΓΚΟΥ

Σύμφωνα με την παρ 5 του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα
πρακτικά της εκλογής διαβιβά-
ζονται μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από τη διε-
νέργεια της εκλογής στον Ελε-
γκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
έως την τοποθέτηση του Ελε-
γκτή Νομιμότητας), ο οποίος
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
προσφυγή δημότη ενώπιόν
του, η οποία ασκείται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας
πέντε (5) ημερών, από τη διε-
νέργεια της εκλογής, αποφαί-
νεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες
το αργότερο, αφότου παρέλαβε
τα πρακτικά, για τη νομιμότητα
της εκλογής.

Αφού συντάχθηκε και ανα-
γνώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό 378.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρι-

σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτό-
νομη θέρμανση,πόρτες ασφα-
λείας σε τιμή λογική.

Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .Τηλέφωνο-
Φαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441

(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9
11.00 Υγεία και Νανο-

τεχνολογία

12.00 Telemarketing
ashwagandha

13.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος

14.00 Τηλεδώρα

15.00 Telemarketing
ειδών σπιτιού

16.45 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

17.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

18.00Telemarketing προϊ-
όντων αδυνατίσματος

19.00 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

19.20 Κέα

19.30 They shoot music

20.00 Λαϊκό Πανεπι-
στήμιο: Γιαλλουρίδης Χρι-
σττόδουλος, Ελλάδα και
Τουρκία στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης

21.00 Κοντά στον πολί-
τη, 
Πλευρίωση και μαθησια-
κές δυσκολίες

21.40 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

22.00 Στους δρόμους της
παράδοσης

23.00 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

23.20 Καστελόριζο

24.00 Democracy Now

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη προπονήσεων της σχολής  

Η διεύθυνση της σχολής μας σας ενημερώνει ότι
λόγω των συνεχόμενων και καθημερινών νέων
εγγραφών και με στόχο να οργανωθούν όσο καλύτε-
ρα γίνεται τα νέα τμήματα της σχολής.

Η έναρξη των προπονήσεων έγινε  την Δευτέρα 15
Σεπτεμβρίου!!!

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και εγγρα-
φές: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656, 2105570665 

Email׃ sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα
γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΟΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΛΙΤΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΧΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ
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Σύμφωνα με έγγραφο της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής Μεταφορών προβλέ-

πεται η ολοκλήρωση και λειτουργία
της Ανακαίνισης του Προαστιακού
Σιδηροδρόµου στο τµήµα Πειραιάς -
Τρεις Γέφυρες στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ ως τις 31.12.2015, «σύµφωνα
και µε την υποβληθείσα προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αίτηση Επι-
βεβαίωσης Συνδροµής Μεγάλου
Εργου, σε διαφορετική περίπτωση
θα υπάρξει επιστροφή της κοινοτι-
κής συνδροµής».

Σημειωτέον ότι στον έλεγχο του
έργου ο επιλέξιµος προϋπολο-
γισµός της πράξης ένταξης του
έργου διαμορφώθηκε σε 53,5 εκατ.
ευρώ, µειωµένος κατά 14,6 εκατ.
ευρώ, σε σχέση µε τον αρχικό επιλέ-
ξιµο προϋπολογισµό. Και αυτό διότι
κατά τη διάρκεια του έργου προέκυ-
ψαν δαπάνες που δεν υπήρχαν
στην αρχική μελέτη, όπως π.χ. οι
σταθμοί Ταύρου και Λεύκας ή οι
αρχαιολογικές εργασίες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η
εργολαβία ανάταξης της ηλεκτροκί-
νησης στον άξονα Αχαρνές - Τιθο-
ρέα, την οποία είχε κερδίσει έπειτα

από διαγωνισμό της ΕΡΓΟΣΕ η
Τέρνα Ενεργειακή.

Το έργο, προϋπολογισμού 21,8
εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την ανάτα-
ξη και εν λειτουργία παράδοση των
Συστημάτων Ηλεκτροκίνησης και
Τηλεδιοίκησης εντός 16 μηνών.
Μάλιστα, περιλαμβάνει option για
την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνη-
σης στο τμήμα Σταθμός Λαρίσης -
Τρεις Γέφυρες, που μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί με συμπληρωματική σύμ-
βαση και έτσι να «κλείσει» η εκκρε-
μότητα της Ηλεκτροκίνησης στο
σύνολο του βασικού σιδηροδρομι-
κού άξονα της Ελλάδας.

Σύντομα θα παραδοθεί το τμήμα
Οινόη - Κιούρκα και ως τα τέλη 
του Οκτώβρη η ηλεκτροκίνηση 
θα ενεργοποιηθεί πλήρως στο

τμήμα ΣΚΑ - Χαλκίδα 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
τμήμα Οινόη - Χαλκίδα ανατάχθηκε
και σύντομα θα παραδοθεί το τμήμα
Οινόη - Κιούρκα και ως τα τέλη του
Οκτώβρη η ηλεκτροκίνηση θα ενερ-
γοποιηθεί πλήρως στο τμήμα ΣΚΑ -
Χαλκίδα. 

Η ολοκλή-
ρωση του
έργου αναμέ-
νεται να
επέλθει στις
αρχές του
2015.

Παράλληλα,
υπογράφεται
τις επόμενες
ημέρες η
σύμβαση για
την ανάταξη
της σηματο-
δότησης του
σιδηροδρομι-
κού δικτύου μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και
του σχήματος Ακτωρ-Alstom, για την
ανάταξη και αναβάθμιση της σημα-
τοδότησης στον άξονα Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη - Προμαχώνας, προϋπο-
λογισμού 41,2 εκατ. ευρώ, το οποίο
περιλαμβάνει και αντικατάσταση 70
αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα
τμήματα.

Ειδικότερα, προβλέπεται αποκατά-
σταση και αναβάθμιση των συστη-
μάτων σηματοδότησης - τηλεδιοίκη

σης στον κύριο άξονα, εγκατάστα-
ση καλωδίου οπτικών ινών κατά 

μήκος του έργου, προστασία των
καλωδιώσεων χαλκού από κλοπές
και δολιοφθορές, αναβάθμιση των
σιδηροδρομικών σταθμών μεταξύ
Οινόης - Δαύλειας και Δομοκού -
Λάρισας και αποκατάσταση της
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλο-
νίκης - Κιλκίς εντός 24 μηνών.

Η ολοκλήρωση του έργου θα δώσει
τη δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας
ως 200 χλμ. ανά ώρα σε μεγάλα
τμήματα του δικτύου, μειώνοντας
σημαντικά τον χρόνο της διαδρομής
Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Έρχεται «λίφτινγκ» 
του Προαστιακού και ανάταξη

ηλεκτροκίνησης


