
ΓΓυυννααίίκκαα  άάφφηησσεε  ττηηνν
ττεελλεευυττααίίαα  ττηηςς  ππννοοήή  

ππεερριιμμέέννοοννττααςς  ττοο  
εελλιικκόόππττεερροο  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ

ΕΕρρεευυννάάττααιι  γγιιααττίί  έέσσττεειιλλαανν  
εελλιικκόόππττεερροο  ααππόό  ττηηνν

ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  όόχχιι  ααππόό  ττηη  ΣΣύύρροο..  

ΟΟιι  δδήήμμοοιι  
ππρρωωττααθθλληηττέέςς  
σσττηη  δδιιααφφθθοορράά  

Όπως προκύπτει από την έκθεση 
πεπραγμένων 2015-2016, του Σώματος
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημ. Διοίκησης 

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΕΧΟΥΝΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΕΧΟΥΝ
ΛΗΦΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΛΗΦΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ

Εξηγήσεις από την ΕΥΔΑΠ
ζήτησε ο Δήμαρχος Μεγαρέων,

για το θολό νερό στο δίκτυο
υδρεύσεως

ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ
««ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ»»  
ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  
Στόχος η άντληση κεφαλαίων

από πανευρωπαϊκά 
προγράμματα για την
κυκλική οικονομία, την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος 

ΟΟΑΑΕΕΔΔ::  ΤΤέέλλοοςς
ττοο  εεππίίδδοομμαα  

γγιιαα  ααννέέρργγοουυςς
ννέέοουυςς  έέωωςς  
2299  εεττώώνν  

Νέο απειλούμενο χαράτσι για
την αποκομιδή απορριμμάτων 
Παραμονεύει ο διπλασιασμός των δημοτικών τελών από το 2018.
Σ. Φάμελλος: Δεν θα δοθεί άλλη παράταση στο «πρόστιμο» για την ταφή των σκουπιδιών 

ΕΕννννέέαα  ννέέαα  έέρργγαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  σσεε  ννηησσιιάά  κκααιι
ππααρράάκκττιιεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς

Παρεμβάσεις για την ποιοτική και επαρκή υδροδότησης των νοικοκυριών
στους Δήμους Μεγαρέων και  Μάνδρας – Ειδυλλίας 
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Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
ΕΕρργγαασσίίεεςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ύύψψοουυςς  
2244..000000  εευυρρώώσστταα  δδύύοο  ΔΔηημμοοττιικκάά  
γγήήππεεδδαα  σσεε  ΜΜάάννδδρραα  κκααιι  ΕΕρρυυθθρρέέςς  

ΆΆφφααννττοοιι  οοιι  έέλλεεγγχχοοιι  σσττηηνν  ααγγοορράά
κκααυυσσίίμμωωνν  εεππεειιδδήή  κκόόππηηκκαανν  τταα  ««μμππόόννοουυςς»»

ΣΣεε  έέξξααρρσσηη  ηη  ννοοθθεείίαα  κκααιι  ττοο
λλααθθρρεεμμππόόρριιοο  κκααυυσσίίμμωωνν
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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, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε., 17ο χλμ Εθνικής Οδού 

Αθηνών - Κορίνθου,  2105575911

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 21055476020

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π. 

Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας, 2105541344

Aχαρνές
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καραμανλή 38-40,
Εντός Parking ΑΒ Βασιλόπουλος, 2102446460

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι,

2102322141

Χαϊδάρι
Παπαδοπούλου Ελένη Π. Μάνης 62 & Παπανδρέου

Γεωργίου, Τέρμα Λεωφορείων, 2105811153

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη    

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
30 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Οσίου Μαρίνου 

του Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου 
ομολογητούΜαρίνος , Νικηφόρος,

Νικηφορία, Νικηφόρα

Νέο απειλούμενο χαράτσι για
την αποκομιδή απορριμμάτων 
Παραμονεύει ο διπλασιασμός των δημοτικών τελών από το 2018.
Σ. Φάμελλος: Δεν θα δοθεί άλλη παράταση στο «πρόστιμο» για την ταφή των σκουπιδιών 

Εως και διπλασιασμός
των δημοτικών τελών
για την αποκομιδή

απορριμμάτων απειλείται από
το 2018. Ο αναπληρωτής υπο-
υργός Περιβάλλοντος Σ. Φάμελ-
λος είπε προχθες πως δεν θα
δοθεί άλλη παράταση στο «πρό-
στιμο» για την ταφή των σκουπι-
διών μιλώντας ενώπιον ημε-
ρίδας για τη διαχείριση των απο-
ρριμμάτων της Περιφέρειας Αττι-
κής με τίτλο «Η ώρα της
ευθύνης».

Το νέο απειλούμενο χαράτσι
προκύπτει από ένα ειδικό τέλος
που αφορά την ταφή ανεπεξέρ-
γαστων απορριμμάτων και είχε
θεσπιστεί με νόμο για να πρω-
τοϊσχύσει το 2015.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο
Τύπο, είναι κάτι σαν «πρόστιμο»
για κάθε δήμο που θάβει τα
σκουπίδια του στο χώμα χωρίς
προηγουμένως να τα επεξεργαστεί για να βγάλει από
μέσα χρήσιμα υλικά. Βάσει των τότε προβλέψεων, όποι-
ος δήμος προχωρούσε σε απευθείας ταφή (πρακτικά
όλοι ανά την Ελλάδα) θα πλήρωνε πρόσθετο ποσό 35
ευρώ ανά τόνο και το ποσό θα ανέβαινε ετησίως για να
φθάσει τα 55 ευρώ μετά 4 χρόνια.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι κυβερνήσεις απλώς
έδιναν ετήσια αναστολή εφαρμογής αλλά χθες ο κ.
Φάμελλος είπε πως δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δήμοι της Αττικής πληρώνουν
σήμερα στον αρμόδιο για τα απορρίμματα σύνδεσμο

(ΕΔΣΝΑ) περίπου 43 ευρώ ανά τόνο για τα σκουπίδια
που θάβονται στη Φυλή και μοιράζουν αυτό το κόστος
στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών. 

Εάν, λοιπόν, επιβληθεί πρόσθετο τέλος, το κόστος
ανά τόνο θα ανέβει με το ισχύον καθεστώς στα 78 ευρώ
το 2018, στα 83 ευρώ το 2019 κ.ο.κ. 

Ο κ. Φάμελλος στην ομιλία του ανέφερε μόνο πως θα
υπάρξει μια κλιμακωτή εφαρμογή ώστε να πληρώνουν
λιγότερα όσοι δήμοι έχουν πετύχει μείωση του όγκου
απορριμμάτων με ανακύκλωση, χωριστή συλλογή
οργανικών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση.

ΔΔΕΕΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΡΡΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΗΗΣΣΥΥΧΧΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΛΛΗΗΦΦΘΘΕΕΙΙ  ΟΟΛΛΑΑ  ΤΤΑΑ  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΡΡΙΙΝΝΟΟ

ΕΕξξηηγγήήσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ  ζζήήττηησσεε
οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΜΜεεγγααρρέέωωνν,,  γγιιαα  ττοο  θθοολλόό  
ννεερρόό  σσττοο  δδίίκκττυυοο  υυδδρρεεύύσσεεωωςς

Εξηγήσεις από την
ΕΥΔΑΠ ζήτησε  ο Δήμα-
ρχος Μεγαρέων κ. Γρη-

γόρης Σταμούλης, για το ζήτημα
με το θολό νερό στο δίκτυο υδρ-
εύσεως

Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ την Τρίτη
30 Μαΐου 2017 από τις 6 μ.μ. διέ-
κοψε την Υδροδότηση των
Μεγάρων και της Νέας Περάμου
στον κεντρικό αγωγό στη θέση
Νεράκι προκειμένου να γίνουν
εργασίες συντήρησης του δικ-
τύου.

Οι εργασίες έγιναν μέχρι το πρωϊ της επομένης
(Τετάρτη 31 Μαΐου) ώρα 06.00. 

Αποκαταστάθηκε κανονικά η υδροδότηση και για
κάποιες ώρες το νερό ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές των
Μεγάρων ήταν θολό.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων ενήργησε αστραπιαία κι έστει-
λε έγγραφο με το οποίο κάνει παρατηρήσεις και ζητεί
εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της ΕΥΔΑΠ για το πρόβ-
λημα, που δημιούργησε πρόσκαιρη αναστάτωση.

Οι τεχνικοί της ΕΥΔΑΠ διαβεβαίωσαν το Δήμαρχο ότι το

ζήτημα είναι εντελώς προσωρινό και θα αποκατασταθεί
εντός 24ώρου αφού αδειάσει το δίκτυο και φύγουν τα
οποιαδήποτε φερτά υλικά λάσπες κλπ, που προφανώς
προέκυψαν από τα έργα συντήρησης στον κεντρικό
αγωγό.Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταμούλης ζητεί από τους συμπολίτες των
Μεγάρων και της Νέας Περάμου να δείξουν την απαι-
τούμενη κατανόηση και δεν χρειάζεται κανένας περαι-
τέρω θόρυβος και πανικός, αφού έχουν ληφθεί όλα τα
κατάλληλα μέτρα από την ΕΥΔΑΠ.
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ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  ««ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ»»  
ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

Στόχος η άντληση κεφαλαίων από πανευρωπαϊκά 
προγράμματα για την κυκλική οικονομία, την εξοικονόμηση

ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος 

Υπογράφηκε το καταστα-
τικό του δικτύου πόλεων
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» από

34 Δήμους και φορείς από την
Ελλάδα και την Κύπρο. 

Ο στόχος του φορέα είναι να
βοηθήσει τους Δήμους να
οργανώσουν και να υποβάλουν
προτάσεις για χρηματοδότηση
έργων από πανευρωπαϊκά προ-
γράμματα.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ θα εξυπηρε-
τήσει επίσης προσφέροντας τεχνι-
κή βοήθεια για υλοποίηση χρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων,
καθώς και δικτύωση με άλλους
φορείς της Ευρώπης, ώστε να
υποβάλλουν κοινές προτάσεις. 

Το δίκτυο θα εστιάσει σε προ-
γράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικο-
νομίας, εξοικονόμησης ενέργειας και προ-
στασίας του περιβάλλοντος καθώς και κοινωνι-
κής οικονομίας. Στο φορέα συμμετέχει και το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο Πρόεδρος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και
Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαν-
τάρης εξέφρασε την ικανοποίησή του, που μία
πρωτοβουλία των Δημάρχων της Μεσσηνίας
απέκτησε Ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς σε
αυτή συμπράττουν Δήμαρχοι από την Ελλάδα
και την Κύπρο και κορυφαία ιδρύματα των δύο
Χωρών.  «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε
βιώσιμη ανάπτυξη με χρήση και άλλων χρημα-
τοδοτικών μέσων και να διευρύνουμε το δίκτυο
με τη συμμετοχή και άλλων φορέων από ολόκ-
ληρη της Ευρώπη, καλύπτοντας το κενό που
υπάρχει σε αυτά τα θέματα.» δήλωσε ο ίδιος
προχθές το απόγευμα κατά τη διάρκεια της
υπογραφής του καταστατικού.

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Λάρνακας Κύπρου
εξέφρασε τη συγκίνησή του και το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του Δήμου
στη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ. 

Στη σύσταση του δικτύου ήταν παρών, χαιρ-
ετίζοντας την προσπάθεια, ο Πρόεδρος της 

ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης και το υψηλόβαθμο
στέλεχος της διεύθυνσης Περιβάλλοντος του
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιώργος Κρεμλής. Τη
στήριξή του επίσης έχει δηλώσει κατ’ επανάλ-
ηψη και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

Οι συμμετέχοντες Δήμοι είναι: Δήμος Αλμυρ-
ού, Δήμος Αρταίων, Δήμος Αχαρνών, Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δήμος Βέλου-
Βόχας, Δήμος Διδυμοτείχου, Δήμος Δομoκού,
Δήμος  Δωδώνης, Δήμος Ελασσόνας, Δήμος
Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δήμος
Ερμιονίδας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Ηγο-
υμενίτσας, Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, Δήμος Καρπεν-
ησίου, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Μεσσήνης,
Δήμος Μήλου, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Ναυ-
πλιέων, Δήμος Νεμέας, Δήμος Νότιας Κυνο-
υρίας, Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης, Δήμος Οιχαλίας, Δήμος
Πέλλας, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Δήμος
Τριφυλίας, Δήμος Φλώρινας, Δήμος
Αραδίππου Λάρνακας Κύπρου και τα ιδρύμα-
τα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μανιατάκειο
Ίδρυμα, Ινστιτούτο περιβάλλοντος και αειφόρ-
ου ανάπτυξης Κύπρου.

ΆΆφφααννττοοιι  οοιι  έέλλεεγγχχοοιι  σσττηηνν  ααγγοορράά  κκααυυσσίίμμωωνν
εεππεειιδδήή  κκόόππηηκκαανν  τταα  ««μμππόόννοουυςς»»

ΣΣεε  έέξξααρρσσηη  ηη  ννοοθθεείίαα  κκααιι  ττοο
λλααθθρρεεμμππόόρριιοο  κκααυυσσίίμμωωνν

ΗΗαπουσία ελέγχων από τα ειδικά εξοπλισμένα οχήματα των ΚΕΔΑΚ,
που εποπτεύονται από το υπουργείο Ενέργειας, σε συνδυασμό με
τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να παρ-

ατείνει μέχρι το τέλος του 2018 την ολοκλήρωση του συστήματος εισροών
- εκροών, δημιουργούν περιβάλλον πλήρους ασυλίας σε κάθε είδους παρ-
αβάτες στην αγορά καυσίμων, οι οποίοι επωφελούνται τριπλά και από τα
περιθώρια κερδοσκοπίας της αυξημένης από τις αρχές του έτους φορο-
λογίας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ουσιαστικά την κατάρρ-
ευση ενός σημαντικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση της νοθείας και της
λαθραίας διακίνησης των καυσίμων. 
Προκύπτουν από έγγραφο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργου Σταθάκη, το οποίο ζήτησε με ερώτηση ο βουλευτής της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης Γιάννης Μανιάτης.
Τα στοιχεία είναι δραματικά αποκαλυπτικά σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν:
• Από 4.018 ελέγχους το 2014, το 2016 περιορίστηκαν σε μόλις 1.875,
μειώθηκαν δηλαδή κατά 53%. • Από 40 αποφάσεις επιβολής προστίμων το
2014, το 2016 εκδόθηκαν μόλις 10, δηλαδή μειώθηκαν κατά 75%. • Το 2014
επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικής αξίας 1.784.554 ευρώ και το 2016 πρό-
στιμα αξίας μόλις 178.191 ευρώ, μείωση δηλαδή κατά 90%. 
Ακόμη όμως και από αυτά τα πρόστιμα ελάχιστα ποσά εισπράχθηκαν.
Συγκεκριμένα, από το 1,7 εκατ. ευρώ των προστίμων του 2014 στις αρμό-
διες ΔΟΥ έφτασαν μόλις 125.543 εκατ. ευρώ, ενώ κανείς δεν γνωρίζει τι
έγινε με τα πρόστιμα των δύο επόμενων ετών.
Στα τραγικά και απογοητευτικά αυτά στοιχεία πρέπει να προστεθεί η αφοπ-
λιστική απάντηση του κ. Σταθάκη στο ερώτημα του κ. Μανιάτη γιατί περιο-
ρίστηκαν οι έλεγχοι. «Είναι γεγονός ότι οι έλεγχοι έχουν ατονήσει τον τελευ-
ταίο ενάμιση χρόνο, καθώς η ανά έλεγχο αμοιβή των ΚΕΔΑΚ που καθορ-
ιζόταν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και ΠΕΝ, από την 1η
Ιανουαρίου του 2016 καταργήθηκε», είπε ο αρμόδιος υπουργός.

ΓΓυυννααίίκκαα  άάφφηησσεε  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττηηςς  ππννοοήή  
ππεερριιμμέέννοοννττααςς  ττοο  εελλιικκόόππττεερροο  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ
ΕΕρρεευυννάάττααιι  γγιιααττίί  έέσσττεειιλλαανν  εελλιικκόόππττεερροο  ααππόό  ττηηνν
ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  όόχχιι  ααππόό  ττηη  ΣΣύύρροο..  

ΜΜια νεαρή γυναίκα άφησε
την τελευταία της πνοή
στο ασθενοφόρο στη

Φολέγανδρο, ενώ περίμενε το ελικό-
πτερο του ΕΚΑΒ να προσγειωθεί στο
νησί.

Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας
υποστηρίζουν ότι λόγω της γραφειο-
κρατίας το ελικόπτερο άργησε να
φτάσει στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του
Aigaio365, η διοίκηση του ΕΚΑΒ φαίνεται να έστειλε το ελικόπτερο από την Ελευσίνα
και όχι από τη Σύρο, ώστε να μεταφέρει την άτυχη γυναίκα σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να καταλογιστούν οι ανάλο-
γες ευθύνες.

H αντιδήμαρχος του νησιού μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη "Καλ-
ημέρα Ελλάδα", αναφέροντας ότι πέντε λεπτά πριν έρθει το ελικόπτερο η άτυχη
γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να καταλογιστούν οι ανάλο-
γες ευθύνες.

Πρωταθλητές στη διαφθορά αναδεικνύονται,
για άλλη μία φορά, οι δήμοι, όπως
προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων

του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης για τη διετία 2015-2016, η οποία παρουσιά-
στηκε σε ημερίδα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας.

Τη συγκεκριμένη περίοδο οι επιθεωρητές του Σώμα-
τος διενήργησαν 871 ελέγχους, από τους οποίους σε
216 περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραβατικότητα. Από αυτές οι 119 αφορούν σε ΟΤΑ α  ́βαθμού και
δημοτικές επιχειρήσεις, οι 39 σε Νομικά Πρόσωπα, οι 24 σε υπουργεία, οι 19 σε Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις και οι υπόλοιπες 15 σε Περιφέρειες.

Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ, ειδικότερα, αφορούσαν κυρίως σε υποθέσεις δόμησης και χωροταξίας,
ανάθεσης έργων, προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών και στη διαδικασία χορήγησης
αδειών ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημαντικό ποσοστό των ελέγχων αφο-
ρούσε στην οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, σε υποθέσεις δημοσίων έργων-
συμβάσεων, σε ζητήματα πολεοδομικής φύσης, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, σε άλλα θέματα
δήμων.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΟΟιι  δδήήμμοοιι  ππρρωωττααθθλληηττέέςς  
σσττηη  δδιιααφφθθοορράά  

Όπως προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων 2015-2016, 
του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 



Δέσμευση 3 τόνων κηπευτικών αγνώστου προελεύσεως

Στη δέσμευση κηπευτικών αγνώστου προελεύσεως συνολικού βάρους 2.940 κιλών, προχώρησαν
οι ελεγκτές τροφίμων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον ποιοτικό έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων στην
περιοχή του Ρέντη, οι ελεγκτές εντόπισαν και δέσμευσαν ως μη κανονικά 162 χαρτοκιβώτια με ντομάτες
βάρους 2.710 κιλών και 17 χαρτοκιβώτια με πιπεριές βάρους 230 κιλών, επειδή τα προϊόντα δεν πληρ-
ούσαν τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς τη σήμανση.

Επισημαίνεται ότι, η σήμανση αποτελεί την ταυτότητα των προϊόντων, διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητά
τους και αποτρέπει τις ελληνοποιήσεις.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τις 413 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου του 2016, σε 133 από
αυτές (ποσοστό 32,20%), αναζητήθηκαν ευθύνες υπαλλήλων ή οργάνων της δοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα
ή ανέκυψαν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων. Από αυτές οι 85 περιπτώσεις αφορ-
ούσαν υπαλλήλους σε δήμους και επιχειρήσεις τους, οι 23 σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, οι 9 σε υπουργεία και
από 8 περιπτώσεις σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες.

Περίπου το 58% των λειτουργών, για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, 
προέρχεται από τους ΟΤΑ α' βαθμού και επιχειρήσεις τους, ενώ για 9 δημάρχους προέκυψαν σοβαρές

ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Περίπου 6 στους 10 ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Σώμα είχαν
ως έναυσμα επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, ενώ αυξημένο, για τρίτη
συνεχή χρονιά, ήταν το ποσοστό ελέγχων που διενεργήθηκαν κατόπιν
εντολών υπουργών, παραγγελιών δικαστικών ή εισαγγελικών Αρχών ή
αιτημάτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως τόνισε ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγ-
κτών Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητής Δημοσθένης Κασσαβέτης,
«προκύπτει το συμπέρασμα ότι εντός των κρατικών θεσμών υπάρχουν
παγιωμένα δίκτυα, που παράγουν και αναπαράγουν φαινόμενα κακο-
διοίκησης και διαφθοράς και τα οποία συνυφαίνονται με την παραβίαση
από φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, των αρχών της νομιμότητας,
της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας».

Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί άμεση προτεραιότητα στον περιορισμό και την πάταξη των φαινομένων
κακοδιοίκησης και διαφθοράς, που σύμφωνα με τον ίδιο «αποτελούν προϋπόθεση για ποιοτικές κρατικές λειτουργίες».

«Ένας Αόριστος Άνθρωπος»   
Βιβλιοπαρουσίαση στο Χαϊδάρι
«Ένας αόριστος άνθρωπος» , το βιβλίο του

Σπύρου Βρεττού παρουσιάζεται στο Χαϊδάρι την
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 8:00 μ.μ. στο
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΛΑΤΑΚΙ ( Λ. Αθηνών & Καρ-
αϊσκάκη )

Ομιλητές:ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ , καθηγήτρια τμή-
ματος φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ , επιμελητής εκδό-
σεων
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Αλλαγές (και πάλι) στα τέλη κυκλοφορίας 
επεξεργάζεται το ΥΠΟΙΚ

Αλλαγές στον υπολογισμό των τελών κυκλο-
φορίας προανήγγειλε η υφυπουργός Οικο-
νομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, μιλώντας

στην ΕΡΤ.
Το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την κ.

Παπανάτσιου επεξεργάζεται πρόταση για να γίνουν
τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικότερα, καθώς θα
συνυπολογίζονται τα κυβικά και η παλαιότητα, ενώ
γίνεται προσπάθεια να συμπεριληφθεί και η τιμή
αγοράς καθώς και κριτήρια, όπως η ρύπανση.

Η υφυπουργός σημείωσε ότι το επίδομα θέρμαν-
σης θα δοθεί στις 30 Ιουνίου. Επίσης, υπογράμμισε
ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση στην προθεσμία
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. «Αν δοθεί
παράταση, οι πολίτες θα χάσουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν σε πέντε δόσεις» είπε και πρόσθεσε ότι η
καταληκτική ημερομηνία έχει νομοθετηθεί.

Για τον ΕΝΦΙΑ σημείωσε πως στα αντίμετρα προβλέ-
πεται μείωση κατά 240 εκατ. ευρώ με στόχο να ωφεληθ-
ούν οι χαμηλές ιδιοκτησίες, ενώ θα υπάρξει κλιμάκωση
των επιβαρύνσεων από τα χαμηλά προς τα υψηλά.
Ανέφερε ακόμη ότι στόχος είναι έως τα τέλη του έτους να
έχουν εναρμονιστεί οι αντικειμενικές με τις εμπορικές
αξίες και πως δεν θα υπάρξει συμπληρωματικός φόρος
για τα αγροτεμάχια για τα επόμενα δύο χρόνια.

Είπε πως οι αγρότες θα ωφεληθούν άμεσα από τον
Ιούλιο με τη μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στα αγρ-
οτικά εφόδια. Υπογράμμισε πως η εφορία δεν έχει έχει
προχωρήσει σε κανέναν πλειστηριασμό πρώτης
κατοικίας, αλλά οφείλει να κάνει κατασχέσεις για να δια-
σφαλίζει το Δημόσιο τα δικαιώματά του.

Για τους λογαριασμούς υπενθύμισε ότι οι πολίτες
έχουν την ευθύνη να δηλώσουν τους ακατάσχετους

λογαριασμούς και οι τράπεζες για να δεσμεύσουν το
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να μην μπορεί να κατασχεθεί
από την εφορία.

Διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει καμία απαξίωση του
ΣΔΟΕ υπνθυμίζοντας ότι η υπηρεσία πλέον ασχολείται
με το οικονομικό έγκλημα, ενώ τα φρολογικά και το λαθ-
ρεμπόριο τελωνείων ανήκουν στην ανεξάρτητη Αρχή. Το
ΣΔΟΕ έχει δράση και επιτυχίες και στην αντιμετώπιση
του λαθρεμπορίου και ενισχύεται «συνεχώς από το υπο-
υργείο» τόνισε η κ. Παπανάτσιου. Είπε ακόμη πως με
μετατάξεις ενισχύονται οι κτηματικές υπηρεσίες καθώς
έχουν ως αντικείμενο να εναρμονίσουν τις εμπορικές και
τις αντικειμενικές αξίες.

Για τη διαπραγμάτευση, σημείωσε πως η κυβέρνηση
επιθυμεί να προχωρήσει το ζήτημα του χρέους με μόνιμη
και καθαρή λύση, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη οι επεν-
δυτές και να επέλθει ανάπτυξη. Τέλος, υπογράμμισε πως
το ζήτημα του χρέους είναι ζήτημα της χώρας και όχι
μόνο θέμα της κυβέρνησης και σε αυτό θα πρέπει να
συμβάλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να λυθεί.

ΠΠέέθθααννεε  ηη  ««ψψυυχχήή»»  ττηηςς  ΕΕΡΡΑΑ
ΣΣΠΠΟΟΡΡ    ΚΚώώσσττααςς  ΑΑρριιδδάάκκηηςς  

ΕΕίίχχεε  δδιιεεκκοομμιισσθθήή  γγιιαα  εεξξεεττάάσσεειιςς  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο

Δημοσιογράφος και αγωνιστής, πίσω και
μπροστά απο τα μικρόφωνα της ΕΡΑ ΣΠΟΡ
έδινε ιδιαίτερο χρώμα στα αθλητικά δρώμενα

και στις μεγάλες στιγμές του αθλητισμού.
Ο Κώστας Αριδάκης δεν είναι πλέον μαζί μας.
Σε ηλικία 64 ετών πέθανε ξαφνικά από ανακοπή
καρδιάς στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου μία ημέρα
νωρίτερα είχε πάει για εξετάσεις.
Ήταν η ψυχή της ΕΡΑ ΣΠΟΡ από την πρώτη ημέρα
λειτουργίας της το 1993, προερχόμενος από την
ΕΡΑ 4. Εργαζόταν με πάθος, τόσο στο στούντιο, όσο
και στο γραφείο βγάζοντας τη... «λάντζα»,
φτιάχνοντας τα προγράμματα και τις μεταδόσεις του
αθλητικού ραδιοφώνου.
Ο Κώστας Αριδάκης, άφησε το στίγμα του και σε
μερικές από τις μεγαλύτερες αθλητικές εφημερίδες.
Ξεκίνησε από το ΦΩΣ των ΣΠΟΡ όπου έγινε
γνωστός στο ευρύ κοινό με την στήλη.. «Αγκάθι».
Δούλεψε επίσης στον «Φίλαθλο» την «Σπορτάιμ»
και την «Αθηναϊκή».



ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΑΝΔΡΑΣ

Συνεργεία του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  ύστερα
από εντολή της Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη,
πραγματοποίησαν εργασίες κοπής χόρτων, καθ-

αρισμούς και κλαδέματα στο  Παλαιοχώρι.
Λόγω της μεγάλης έκτασης της περιοχής τα συνεργεία

του Δήμου εργάστηκαν εντατικά επί τρεις ημέρες.
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ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ                                              
ΕΕππιιμμοορρφφωωττιικκόό  σσεεμμιιννάάρριιοο  μμεε  θθέέμμαα  ««ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  δδαασσιικκώώνν  ππυυρρκκααγγιιώώνν»»

ΜΜε ικανοποιητική συμμετοχή μελών, φίλων αλλά
και αρκετών εποχικών προφυλάκων πραγματο-
ποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 31/5 στο

εντευκτήριο του συλλόγου η παρουσίαση επιμορφωτικού
σεμιναρίου, με θέμα «Διαχείριση δασικών πυρκαγιών».

Ο βασικός ομιλητής και εισηγητής στο ΕΚΔΔΑ αντίστοιχου
σεμιναρίου, Πύραρχος Κος Λάμπρης Χρήστος, Δασολόγος,
καθήλωσε επί τρεις ώρες το ακροατήριο αναπτύσσοντας το
θέμα και λύνοντας διάφορες απορίες των συμμετεχόντων.

Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες, τον Αντιδήμαρχο
Φυλής και Πρόεδρο του ΣΥΝ-ΠΑ Κο Καμπόλη Δημήτριο,

τους εκπροσώπους υπηρεσιών και φορέων των (ΕΛ.ΑΣ.,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ)
κλπ., τον γνωστό μας «iHunt» Κώστα Λούρη που κάλυψε
δημοσιογραφικά την εκδήλωση, καθώς και όλους τους
παρευρισκομένους.

Κλείνοντας ενημερώνουμε μέλη και φίλους ότι το Δ.Σ.
του συλλόγου δίνει ιδιαίτερο βάρος και σημασία στην διε-
ξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων συνεχίζοντας την
προσφορά γνώσης θεμάτων, που αφορούν τον σύγχρο-
νο κυνηγό και όχι μόνο.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                              ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας
βράβευσε τον Δήμο Αγίων Ανα-

ργύρων-Καματερού για το πρόγραμμα
“Διαγενεακή επικοινωνία, ενεργής γήρ-
ανση και προγράμματα δια Βίου Μάθη-
σης για την Τρίτη ηλικία”, που σχεδιά-
στηκε και υλοποιείται στα ΚΑΠΗ του
Δήμου .

Επίσης, ο Δήμος διακρίθηκε για την
καινοτόμο δράση : “Βιωματικά εργα-
στήρια”, που υλοποιείται από την Κοινω-
νική Υπηρεσία σε σχολεία του Δήμου Η
εκδήλωση βράβευσης έγινε την Πέμπτη
25 Μαϊου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών από το Παρατηρητήριο Βιω-
σιμότητας SUSTAINABLE GREECE
2020, στην κατηγορία BRAVO SOCI-
ETY.

Στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη
Ελλάδα 2020 συμμετέχουν 4 θεσμικοί
Εθνικοί Φορείς, 33 Eπιχειρηματικοί και
Κοινωνικοί Φορείς, 228 επιχειρήσεις, 77
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 57
Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Το βραβείο , παρέλαβε ο Δήμαρχος,
Νίκος Σαράντης ενώ στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν ο Εντεταλμένος Σύμβου-
λος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγ-
γύης, Νίκος Παντελιάς.

Έκτακτα μέτρα της
Τροχαίας για το τριήμερο

του Αγ. Πνεύματος
Η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της

αυξημένης κίνησης των εκδρομέων από
και προς τα αστικά κέντρα και ενόψει της
περιόδου εορτασμού της Πεντηκοστής
και του Αγίου Πνεύματος 2017, θα λάβει
αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο
της Χώρας.

Σκοπός των μέτρων είναι η ασφαλής
μετακίνηση των πολιτών και την πρόλ-
ηψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Κατά την εορταστική περίοδο, θα
ισχύει η απαγόρευση κίνησης φορτηγών
αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του
1,5 τόνου, ως εξής:

- Παρασκευή (02-06-2017): από ώρα
16.00 μ.μ. - 22.00 μ.μ.

- Σάββατο (03-06-2017): από ώρα
08.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.

- Δευτέρα Αγίου Πνεύματος (05-06-
2017): από ώρα 16.00 μ.μ. - 23.00 μ.μ.

Σημειώνεται, ότι την Κυριακή 4 Ιουνίου
2017 δεν ισχύουν απαγορεύσεις.

ΜΜέέττρραα  εεννίίσσχχυυσσηηςς  μμεελλιισσσσοοκκόόμμωωνν  σστταα  ΜΜέέγγααρραα  
ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  δδρράάσσεεωωνν  ««ΕΕξξοοππλλιισσμμόόςς  γγιιαα  ττηη  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττωωνν  μμεετταα
κκιιννήήσσεεωωνν»»  κκααιι  ««ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  ννοομμααδδιικκήήςς  μμεελλιισσσσοοκκοομμίίααςς»»

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει τους
μελισσοκόμους ότι την Τετάρτη 07/06/2017 και ώρα 12.30 μ.μ. θα πραγματοποι-
ηθεί συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων, προ-

κειμένου όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τις δρά-
σεις: « Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων » και «Οικονομική στήριξη της
νομαδικής μελισσοκομίας ».

Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» ενισχύεται η
δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών αξίας μέχρι 30,00 ευρώ ανά κυψέλη,
ενώ μπορεί να αντικατασταθεί ποσοστό μέχρι 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισ-
σοκόμο. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομι-
κής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό
βιβλιάριο.

Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ενισχύεται η
δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφο-
ρίας από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το
χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017. Οι δικαιούχοι
μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει :

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών
μελισσοσμηνών.

β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι
5.000 ευρώ με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση
ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.

γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

Δ) Να διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14/06/2017.

Με Ε.Δ. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Δήμας

ΤΤοο  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  ββρράάββεευυσσεε  
ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑγγίίωωνν  ΑΑννααρργγύύρρωωνν--ΚΚααμμααττεερροούύ



6-θριάσιο Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

ΞΞεεκκίίννηησσεε  ττοο  2233οο  ΠΠααιιδδιικκόό  
ΦΦεεσσττιιββάάλλ  22001177  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  
Θα διαρκέσει έως 18 Ιουνίου

Με την παράσταση "Το Νησί" από το 12ο
Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, ξεκίνησε το
23ο Παιδικό Φεστιβάλ 2017 του Δήμου

Αχαρνών, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 18 Ιουνίου.
Η πρώτη μαθητική παράσταση πραγματοποιήθη-

κε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχα-
ρνών στις 31 Μαΐου 2017, ενώ οι υπόλοιπες παρα-
στάσεις θα γίνουν, στο Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκ-
ης" στον λόφο Προφήτη Ηλία ή στο Θέατρο "Σοφ-
οκλής" στον Κόκκινο Μύλο σύμφωνα με το πρόγρ-
αμμα που έχει ανακοινωθεί.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή μαθητών σε
Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αχαρνών, νηπίων Παι-
δικών Σταθμών του Δήμου Αχαρνών, αλλά και παι-
δικών τμημάτων Πολιτιστικών Συλλόγων και
φορέων του Δήμου Αχαρνών.

Με αφορμή την έναρξη του 23ου Παιδικού Φεστι-
βάλ 2017 του Δήμου Αχαρνών ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Το Παιδικό
Φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών είναι μια αφορμή, για
τους μαθητές των σχολείων, των παιδιών στους
Παιδικούς Σταθμούς και των παιδικών τμημάτων
Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων του Δήμου
Αχαρνών, να δείξουν τη δημιουργικότητα και την
φαντασία τους.

Τα παιδιά που συμμετέχουν γιορτάζουν την ολοκ-
λήρωση μιας εκπαιδευτικής χρονιάς, με κέφι, χορό
και τραγούδι στις 15 παραστάσεις που έχουν προ-
γραμματιστεί για το φεστιβάλ. Η διαδικασία της
εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνει μόνο μαθήματα
αλλά και καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργικότητα
και αυτά αναδεικνύονται στις παραστάσεις των παι-
διών".

Στην εναρκτήρια παράσταση του 23ου Παιδικού
Φεστιβάλ 2017 του Δήμου Αχαρνών παραβρέθηκε
ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών κ. Κώστας
Καρυδάκης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
Η Δ.Ε. Μαγούλας και η εταιρεία ΤΙΤΑΝ μοίρασαν φυτά σε μαθητές 
του 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγουλας.

ΗΔημοτικη ενότητα Μαγουλας του δήμου Ελευσίνας
και η εταιρεία ΤΙΤΑΝ με αφορμή την Παγκόσμια
ημέρα Περιβάλλοντος στις 05-06-2017 προχώρη-

σε σε μοιρασμα φυτών σε μαθητές του 1ου , 2ου , και 3ου,
Δημοτικού Σχολείου Μαγουλας. 

Σε συνεργασία με την Δ/ ντρια του 3 ου Δημτικου Σχο-
λείου, δείχνοντας περιβαλλοντική ευαισθησία και προ-
σπαθώντας οι μαθητές του Σχολείου να έχουν εξοικείωση
με την καλλιεργητική φροντίδα των φυτών, πραγματο-
ποίησε φύτευση εποχιακών ανθοφορών φυτών και λαχα-
νικών σε παρτέρι του σχολείου. 

Οι μαθητές έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον, παρακο-
λούθησαν το φρεζάρισμα την προσθήκη χώματος και
λιπάσματος και φύτεψαν οι ίδιοι τα φυτά τους.

Ο Αντιδήμαρχος Μπάμπης Ανδρώνης ευχαριστεί ιδιαι-
τέρως την γεωπόνο του δήμου και τα συνεργεία για την
οργάνωση και την βοήθεια τους.

In situ εγκατάσταση της Δανάης Στράτου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
Πάνω στη Γη Κάτω από τα Σύννεφα

Το έργο της Δανάης Στράτου Πάνω στη Γη Κάτω από τα Σύννεφα, θα παρου-
σιαστεί από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2017 στο Παλαιό Ελαιουργείο
Ελευσίνας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017.Πρόκειται για μια μεγάλ-

ης κλίμακας in situ εγκατάσταση, ειδικά φτιαγμένη για το Παλαιό Ελαιουργείο και την
Ελευσίνα. Με βασικά υλικά το χώμα και το νερό, και με κυρίαρχο μορφολογικό στοιχείο
το πήλινο αγγείο, το έργο έρχεται σε διάλογο με την πλούσια ιστορική διαστρωμάτω-
ση της Ελευσίνας από την αρχαιότητα ως τη μακροχρόνια βιομηχανική ιστορία της
πόλης και τη δομή της σήμερα. Εμπλέκει στην «αφήγησή» του τον μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης, τη
θνητότητα, την έννοια του ταξιδιού, την υπαρξιακή αναζήτηση ενός προορισμού και τη μετανάστευση ως φαινόμενο
που καθόρισε την ιστορία της περιοχής αλλά που επίσης επαναλαμβάνεται σε όλη την διάρκεια της ιστορίας της ανθ-
ρωπότητας.

Μέσα από το έργο η καλλιτέχνης επιδιώκει να συνδέσει το παρελθόν με το τώρα, με ενοποιητικό στοιχείο το νερό.
Η αντανάκλαση του ουρανού στην επιφάνειά του, συνδέει την γη με τον ουρανό, το μακρινό με το κοντινό και κατ’
επέκταση το φαντασιακό με το πραγματικό, τη θνητότητα με το υπερβατικό, το οικείο με το ανοίκειο. Το νερό που
κινείται ταξιδεύει και μας ταξιδεύει, διασχίζει και ενώνει τόπους και πολιτισμούς. Καθρεφτίζει την απεραντοσύνη του
χώρου και υπαινίσσεται την «απέραντη», αέναη ροή. Παραπέμπει στα κοινά στοιχεία που γεφυρώνουν συγκρούσεις
και διαφορές: στην αγωνία και την περιπέτεια της ύπαρξης που είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους που ζούνε
«πάνω στην γη και κάτω από τα σύννεφα». Το νερό, η θάλασσα που απλώνεται απέναντι από το παλαιό Ελαιουρ-
γείο ενώνει την αρχή και το τέλος του έργου καθώς αποτελεί την συμβολική αρχή αλλά και την κατάληξη του.

Ημερομηνία:Από 09/06/2017 - 15/10/2017. Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 20:00Ώρες : 18:00- 23:00
*Κατά τη διάρκεια των μουσικών εκδηλώσεων του φεστιβάλ η εγκατάσταση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις

20:30. Eισιτήρια:Είσοδος ελεύθερηΠληροφορίες / Κρατήσεις:www.aisxylia.gr
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Ιδιαίτερα σημαντικά έργα για τη
βελτίωση της ποιότητας και
επάρκειας πόσιμου νερού

ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
υδροδότησης των νησιών της Αττι-
κής αλλά και παράκτιων περιοχών
που αντιμετωπίζουν χρόνιες
ελλείψεις υποδομών, διασφαλίζει η
Περιφέρεια Αττικής με τη χρημα-
τοδότηση περίπου 17,5 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου υπέγραψε 9 αποφάσεις
ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο:
«Εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας νερού και νέα
δίκτυα ύδρευσης για την ικανοποίηση αναγκών σε
νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές της Αττικής με ειδικές
τοπικές και κλιματικές συνθήκες και προβλήματα (ποιο-
τικά και ποσοτικά) σε πόσιμο νερό – έργα δικτύων ύδρ-
ευσης και συστήματα επεξεργασίας νερού», στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.

Ειδικότερα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και της καθημερινότητας των πολιτών και με την αποτε-

λεσματική συνέργεια όλων
των εμπλεκόμενων φορέων
(ΕΥΔΑΠ – Δήμων – ΔΕΥΑ
Λαυρεωτικής), πρόκειται να
υλοποιηθούν σημαντικά
έργα ύδρευσης στους Δήμο-
υς Μεγαρέων, Κυθήρων,
Ύδρας, Τροιζηνίας – Μεθά-
νων, Σπάτων – Αρτέμιδος,
Ραφήνας – Πικερμίου, Λαυρ-

εωτικής, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Κρωπίας. Χαρ-
ακτηριστικό το παράδειγμα της Κινέτας, για την
οποία εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης έργο συνο-
λικής δαπάνης 7.451.129,04 ευρώ, που αφορά
στην κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού της
ΕΥΔΑΠ, επιλύοντας ένα πρόβλημα δεκαετιών για
μία περιοχή που, σήμερα, στερείται ποιοτικού
νερού ύδρευσης. 

Τα παραπάνω έργα υπηρετούν την ύψιστη προ-
τεραιότητα ποιοτικής και επαρκούς υδροδότησης
νοικοκυριών, καθώς δεν μπορούν να υφίστανται
σήμερα στην Αττική περιοχές που δεν λαμβάνουν
νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Η
Περιφέρεια Αττικής έχει πρώτη προτεραιότητα τη
διασφάλιση πόσιμου νερού σε αυτές τις περιοχές,
οι περισσότερες εκ των οποίων είναι νησιωτικές
και παραλιακές, με υψηλές τουριστικές ροές κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού.  Επιπλέον τα έργα
αυτά είναι και απολύτως ευθυγραμμισμένα με το
Πρόγραμμα Βασικών Μέτρων που προβλέπεται
στα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απο-
ρροής κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο
2000/60 για τα ύδατα. 

Εννέα νέα έργα ύδρευσης σε νησιά και παράκτιες περιοχές της Αττικής
Παρεμβάσεις για την ποιοτική και επαρκή υδροδότησης των νοικοκυριών στους Δήμους Μεγαρέων και  Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
Εργασίες συντήρησης ύψους 24.000 ευρώ
στα δύο Δημοτικά γήπεδα σε Μάνδρα και Ερυθρές 

Σ
ε εργασίες συντήρησης των δύο Δημοτικών γηπέδων στην Μάνδρα και τις Ερυθ-
ρές προχωρεί ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Γι’ αυτόν το λόγο διατίθενται
24.000,00€ για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στον  χλοοτάπητα και τους

περιβάλλοντες χώρους, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους και η αποφυγή
ατυχημάτων λόγω της συχνής χρήσης των γηπέδων.
«Θέλουμε οι αθλητικοί μας χώροι και τα γήπεδά μας να βρίσκονται σε άριστη κατάστα-

ση για να μπορούν να αθλούνται οι ομάδες μας αλλά και η νεολαία μας σε όλο και
καλύτερες υποδομές» δήλωσε σχετικά με το θέμα η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας,
Γιάννα Κριεκούκη.
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Να διατηρηθεί και μετά το 2019 ο προληπτικός
έλεγχος των δαπανών των Περιφερειών και
των νομικών προσώπων τους (ΝΠΔΔ) από το

Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά με γρήγορες διαδικασίες ζήτ-
ησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγορα-
στός, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου με θέμα: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύγχρ-
ονο δημοσιονομικό περιβάλλον».

«Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των Περιφερ-
ειών και των ΝΠΔΔ τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο
θωρακίζει την αιρετή Περιφέρεια, περιορίζει δραστικά
την ανασφάλεια δικαίου και διασφαλίζει τη νομιμότητα»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κ. Αγοραστός και υπογράμμισε:

«Πάγια θέση της Ένωσης Περιφερειών είναι η εφαρ-
μογή των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας στην
οικονομική διοίκηση και διαχείριση της αιρετής Περιφέρ-
ειας αλλά με γρήγορες διαδικασίες. Επανειλημμένα, με
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού
συμβουλίου της ΕΝΠΕ, έχουμε ζητήσει την άμεση εφαρ-
μογή των διατάξεων του "Καλλικράτη" για τον προλ-
ηπτικό έλεγχο των δαπανών των Περιφερειών και των
ΝΠΔΔ τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπο-
υργείου Εσωτερικών, με την οποία θα επανεισαχθεί η
διαδικασία του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Περ-
ιφερειών και με την οποία συμφωνούμε απόλυτα, θεωρ-
ούμε ότι η Πολιτεία κινείται αναμφίβολα προς την σωστή
κατεύθυνση. 

Ωστόσο, η προβλεπόμενη κατάργηση του προληπτι-
κού ελέγχου στους Ο.Τ.Α., από 1.1.2019, φρονούμε ότι
θα επαναφέρει προβλήματα και δυστοκίες, συνεπώς
κρίνουμε επιβεβλημένο και ζητούμε να επανεξεταστεί».

Επιχειρηματολογώντας υπέρ του προληπτικού
ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ, ο κ. Κώστας Αγοραστός
επισήμανε στην ομιλία του:

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό
Δικαστήριο της χώρας, διαμορφώνει θεσμικά το δημο-
σιονομικό σύστημα ελέγχου και λειτουργίας των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η διενέργεια του προληπτικού ελέγχου δαπανών των
Ο.Τ.Α. από τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οι οποίοι απολαμβάνουν εγγυήσεις προσω-
πικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, εξασφαλίζει την
αμερόληπτη κρίση των κρινόμενων διαφορών και

ελέγχων, με γνώμονα τη νόμιμη και κανονική διαχείριση
του δημοσίου χρήματος.

Κατόπιν της διεξαγωγής του προληπτικού ελέγχου, η
ορθότητα της κρίσης για τη θεώρηση του χρηματικού
εντάλματος, δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί ούτε και
από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το κατασταλτικό
του έλεγχο, καθώς η πράξη θεώρησης του χρηματικού
εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανέκκλητη
και επέχει θέση δεδικασμένου, με συνέπεια την οριστική
απαλλαγή του διατάκτη και του υπολόγου της σχετικής
δαπάνης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με τον προληπτικό έλεγχο δια-
σφαλίζεται η ορθή χρήση του δημοσίου χρήματος, η
αποτροπή εμφάνισης κρουσμάτων διαφθοράς και η εξα-
σφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας της
χώρας, καθώς οι ανάδοχοι των συμβάσεων δεν θα
ανησυχούν ότι μπορεί να τους ζητηθεί να επιστρέψουν
τα χρηματικά ποσά που έλαβαν ως αχρεωστήτως καταβ-
ληθέντα, όταν θα διεξαχθεί ο κατασταλτικός έλεγχος».

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας αναφέρθηκε και στην έκδοση από τη «Νομική
Βιβλιοθήκη» του βιβλίου «Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική
Αυτοδιοίκηση», υπό την επιμέλεια της Αντιπροέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίας Γεωργίας Μαραγκού και
με τη συνεργασία λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και Πανεπιστημιακών κι εξέφρασε την άποψη πως «θα
αποτελέσει ουσιαστικό βοήθημα επιστημονικής ενημέρ-
ωσης για τους νομικούς αλλά και για τα υπηρεσιακά στε-
λέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Τη διατήρηση του προληπτικού 
ελέγχου ζητούν οι Περιφερειάρχες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ. 13ης / 2017
συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου
Αρ. Απόφ.:163/2017

ΘΕΜΑ:  Επιλογή λογότυπου,
σύμφωνα με το από 10 Φεβρο-

υαρίου 2017 Πρακτικό συνε-
δρίασης της Επιτροπής, το
οποίο εγκρίθηκε με την υπ`

αριθμ. 130/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ως

δηλωτικού σήματος του Δήμου
Ασπροπύργου.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 10η
Απριλίου 2017, ημέρα Μεγάλη
Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ` αριθμ. 12.111/4-
4-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Ν. Καρ-
αμπούλα, η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου, και
στον Δήμαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 67, του Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα 27
και απόντα τα 6,και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
24)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 6 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 7 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε

και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραμπούλας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρία-
σης και εισηγούμενος το 27ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης με
τίτλο, «Επιλογή λογότυπου,
σύμφωνα με το από 10 Φεβρουα-
ρίου 2017 Πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθη-
κε με την υπ` αριθμ. 130/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, ως δηλωτικού σήματος του
Δήμου Ασπροπύργου», έθεσε
υπόψη των μελών την από 04-04-
2017  εισήγησή του, η οποία έχει
ως εξής:

«Αξιότιμα μέλη,
σε συνέχεια της υπ` αριθμ.

130/2017 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, με την οποία
εγκρίθηκε το από 10-2-2017
Πρακτικό συνεδρίασης της σχετι-
κής Επιτροπής για το λογότυπο
του Δήμου Ασπροπύργου, όπως
αυτή ορίστηκε με την υπ` αριθμ.
359/2016 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και την υπ`
αριθμ. 22143/13-7-2016 πρόσ-
κληση του Προέδρου Δ.Σ. Ασπρ-
οπύργου, ακολουθεί η επιλογή, εκ
των δύο προτάσεων, του λογότ-
υπου, το οποίο θα αποτελεί το
δηλωτικό σήμα του Δήμου Ασπρ-
οπύργου.
Επισημαίνω πως, σύμφωνα με

την υπ` αριθμ. 5267/31-1-2011
Εγκύκλιο, του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, με θέμα
«Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες
των δήμων, περιφερειών, νπδδ
και ιδρυμάτων αυτών», ισχύει ότι,
«Οι δήμοι μπορούν να κάνουν
χρήση, στη θέση του εμβλήματος
της Ελληνικής Δημοκρατίας,
σήματος δηλωτικού του χώρου
που αποτελεί τη διοικητική τους
περιφέρεια, εφόσον αυτό έχει
εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδι-
κασία που προβλέπεται στις δια-
τάξεις του άρθρου 5, παρ. 2 του
Καλλικράτη. Το συγκεκριμένο
σήμα, όμως, δεν τίθεται στη σφρ-
αγίδα των υπηρεσιών του
δήμου…Το δηλωτικό σήμα χρησι-
μοποιείται μόνο στα έγγραφα και
στους φακέλους αλληλογραφίας»,
και της παρ. 2, του άρθρου 5, του
Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), ανα-
φορικά με τις Σφραγίδες και τα
Σήματα, Δήμων και Περιφερειών,
ισχύει ότι, «Οι δήμοι μπορούν να
κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτι-
κού σήματος. Το σήμα καθορίζεται
με απόφαση του οικείου συμβου-
λίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη
του συμβουλίου τοπωνυμιών,
αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία,
που σχετίζονται με την ιστορία, τη
μυθολογία και τα ειδικότερα χαρ-
ακτηριστικά της περιοχής τους».
Κατόπιν των προεκτεθέντων, και

εφόσον σας έχει διανεμηθεί το
έντυπο με τις δύο προτάσεις-
εκδοχές της Επιτροπής για το
λογότυπο, του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, παρακαλώ όπως, το Σώμα
προχωρήσει στην Επιλογή λογότ-
υπου, σύμφωνα με το από 10
Φεβρουαρίου 2017 Πρακτικό
συνεδρίασης της Επιτροπής, το
οποίο εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ.
130/2017 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, ως δηλωτικού
σήματος, του Δήμου Ασπροπύρ-
γου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος πρό-
τεινε στο Σώμα την υιοθέτηση
της ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΕΚΔΟΧΗΣ 1,  

ως δηλωτικού σήματος του
Δήμου Ασπροπύργου, και  κάλε-
σε το Δημοτικό Συμβούλιο, να
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
• Την από  04 Απριλίου

2017 εισήγηση του Προέδρου κου
Αντωνίου Νικ. Καραμπούλα,
καθώς και την πρόταση του, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ-
ΕΚΔΟΧΗΣ 1, για την «Επιλογή
λογότυπου, σύμφωνα με το
από 10 Φεβρουαρίου 2017
Πρακτικό συνεδρίασης της
Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε
με την υπ` αριθμ. 130/2017
απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ως δηλωτικού
σήματος του Δήμου Ασπρ-
οπύργου» τάχθηκαν δέκα έξι
(16) μέλη του συμβουλίου, και
ονομαστικά οι κ.κ.:

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΕΥΚΟ, ψήφισαν έντεκα (11)
Δημοτικοί Σύμβουλοι, και ονο-
μαστικά οι κ.κ.:

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1 0 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11) ΓΚΟΛΕΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ΠΡΟΤΑΣΗ-
ΕΚΔΟΧΗ 1, 
σύμφωνα με το από 10 Φεβρ-

ουαρίου 2017 Πρακτικό συνε-
δρίασης της Επιτροπής, το
οποίο εγκρίθηκε με την υπ`
αριθμ. 130/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ως
δηλωτικού σήματος του Δήμου
Ασπροπύργου.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό
163/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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Την κυρία Εριέττα
Κούρκουλου –
Λάτση για την

δημιουργία και λειτουργία
του Καταφυγίου Αδέσπο-
των Ζώων "Save a Greek
Stray", βράβευσε ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός, στο πλαίσιο
των Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων για την Ανθ-
οκομική Έκθεση Αχαρνών
2017.

Η κυριά Εριέττα Κούρκουλου
– Λάτση, έχοντας σαν
εφαλτήριο την αγάπη της για τα
αδέσποτα ζώα και με διάθεση
να προσφέρει στο κοινωνικό
σύνολο, πρωτοστάτησε στη δημιουργία του πρότυπου
καταφύγιου αδέσποτων ζώων "Save a Greek Stray".

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός:

"Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών έχει καθιερωθεί σαν
ένας θεσμός Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού του
Δήμου Αχαρνών. 

Η φετινή έκθεση είναι αφιερωμένη στην Φιλοζωία με τη
διοργάνωση πολλών ανάλογων εκδηλώσεων και
δράσεων και σε αυτό το πλαίσιο τιμούμε την κυριά
Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση για την για την δημιουργία
του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων "Save a Greek Stray". 

Η αποστολή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων "Save a
Greek Stray" είναι, η διάσωση, η περισυλλογή, η
στείρωση, ο εμβολιασμός και η κτηνιατρική περίθαλψη
των άρρωστων ή τραυματισμένων αδέσποτων ζώων.
Επίσης η προώθηση της υιοθεσίας των ζώων από
φιλόζωες οικογένειες και η επανένταξή τους στους
χώρους περισυλλογής τους. Το Καταφύγιο Αδέσποτων
Ζώων "Save a Greek Stray" είναι μια προσπάθεια, στην
οποία πέρα από την επιβράβευση και ανάδειξή της,
οφείλουμε να είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες.

Πρόκειται για μια εξαίρετη καλή πρακτική, από την
οποία θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε για να
προάγουμε τη φιλοζωία και την προστασία των
αδέσποτων ζώων στον Δήμο Αχαρνών"

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα κορίτσια της
Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων, τα οποία εντυπωσίασαν
για μια ακόμη φορά με τις δυνατότητες και τις διακρίσεις
τους.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
ένα μικρό δείγμα από τις δυνατότητες της ομάδας Γαζέ-
λων με την χορογραφία "Μολυβένια στρατιωτάκια" και της
Μεικτής Ομάδας με τη χορογραφία "Like an army".

Οι χορευτικές ομάδες εντυπωσίασαν τον κοινό και έλα-
βαν ενθουσιώδες χειροκρότημα για τις χορογραφίες τους,
ενώ βραβεύτηκαν για τις επιδόσεις από τον Δήμαρχο Αχα-
ρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και το Αντιδήμαρχο Οικονο-
μικών και Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων κ. Ηλία
Ζητούνη.

Μετά το πέρας των βραβεύσεων και των χορογραφιών
από τις ομάδες της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων, ακο-
λούθησε ενημερωτική ομιλία για τα 

αδέσποτα ζώα και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς,
από την Κτηνίατρο κα Μαρία Σιδηροπούλου και τον
Εκπαιδευτή Σκύλων κ. Βαγγέλη Γκοτζαμπασόπουλο.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει ερωτήσεις για τα
οικόσιτα ζώα, να λύσει απορίες για την περιποίηση, τον
χειρισμό και τη συμβίωση των ζώων με τους ανθρώπους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Αχα-
ρνών: Οικονομικών και Δημοτικής Ενότητας Θρακομα-
κεδόνων κ. Ηλίας Ζητούνης, Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης κ. Θεόδωρος Συρινίδης, Τοπικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνης Παλιούρας.
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ.
Θανάσης Κατσιγιάννης, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Γιώρ-
γος Δασκαλάκης, ο πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ κ. Νίκος Γκα-
σούκας και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αχαρναϊκός κ. Κλήμης
Κολιός.

ΟΟι δήμοι, οι πολίτες και οι φορείς της Αττικής έγι-
ναν για ακόμη μία φορά μάρτυρες μίας αποτ-
υχημένης θεατρικής παράστασης εκ μέρους της

κας Δούρου που προτίμησε στο θέμα της διαχείρισης
των απορριμμάτων να ανακυκλώσει τις ίδιες, κενές διακ-
ηρύξεις αντί ουσιαστικών λύσεων και προτάσεων.
Δυστυχώς:

11.. ΔΔεενν  ααννέέλλααββεε  κκααμμίίαα  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττιιςς  χχωωρροοθθεε--
ττήήσσεειιςς..

22.. ΕΕκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυ  ΑΑννααππλληηρρωωττοούύ  ΥΥπποουυρργγοούύ
ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  ττοο  γγννωωσσττόό  εεξξαασσφφααλλιι--
σσμμέέννοο  πποοσσόό  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  γγιιαα  τταα  έέρργγαα  σσττηηνν
ΑΑττττιικκήή  ύύψψοουυςς  115500  εεκκ..  €€  ααππόό  ττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ,,  έέννααννττιι  ττωωνν
440000  εεκκ..  €€  πποουυ  κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοονν  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττοονν
ηημμιιττεελλήή  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόό  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή

33.. ΞΞεεκκααθθααρρίίσσττηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ΥΥπποο--
υυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  όόττιι  χχωωρρίίςς  χχωωρροοθθεεττήήσσεειιςς  κκααιι
εεγγκκρρίίσσεειιςς  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  έέρργγωωνν,,  οουυδδεεμμίίαα  χχρρηημμαα--
ττοοδδόόττηησσηη  εείίννααιι  δδυυννααττήή..

44.. ΤΤοο  θθέέμμαα  ττοουυ  κκλλεειισσίίμμααττοοςς  ττοουυ  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς
πποουυ  ααπποοττεελλοούύσσεε  ββαασσιικκήή  ππρροοεεκκλλοογγιικκήή  δδέέσσμμεευυσσηη
ττηηςς  κκααςς  ΔΔοούύρροουυ  εεττέέθθηη  σσττιιςς  κκααλλέέννδδεεςς,,  κκααττηηγγοο--

ρρώώννττααςς  όόσσοουυςς  ιισσχχυυρρίίζζοοννττααιι  ττοο  κκλλεείίσσιιμμοο  ττηηςς  όόττιι  υυπποο--
ννοομμεεύύοουυνν  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  ααπποορρρριιμμμμάά--
ττωωνν……

Σε δηλώσεις του σχετικά με το θέμα ο Γιάννης Σγουρός
δήλωσε ότι «Εδώ και τρία χρόνια η κα Δούρου δεν έχει
κάνει απολύτως τίποτα. Ούτε ένα νέο έργο δεν ξεκίνησε,
ούτε ένας νέος διαγωνισμός δεν δημοπρατήθηκε. Κανείς
δεν την εμπόδισε. 
Αντίθετα, πέρσι οι ποσότητες των απορριμμάτων που

θάβονται - για πρώτη φορά μέσα στην κρίση - αυξήθη-
καν. 
Και αντί κλεισίματος του ΧΥΤΑ στη Φυλή, γίνονται ήδη

διεργασίες, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος αντοχής του. 
Μάταια λοιπόν η κα Δούρου αναζητά μέσω ημερίδων

συνυπεύθυνους στα ψέματα και στις αδιέξοδες επιλογές
της για το επερχόμενο μπάχαλο. Η ευθύνη είναι αποκ-
λειστικά δική της».

ΟΟΑΑΕΕΔΔ::  
ΤΤέέλλοοςς  ττοο  εεππίίδδοομμαα  

γγιιαα  ααννέέρργγοουυςς  ννέέοουυςς
έέωωςς  2299  εεττώώνν  

Γ. Σγουρός προς Δούρου για τη διαχείριση των απορριμμάτων : 
ΑΑπποοττυυχχηημμέέννηη  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη  ηη  ηημμεερρίίδδαα  ––  ΑΑννττίί  έέρργγωωνν  αανναακκυυκκλλώώννοοννττααιι
δδιιαακκηηρρύύξξεειιςς  --  ΜΜάάττααιιαα  ααννααζζηηττάά  σσυυννυυππεεύύθθυυννοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοττυυχχίίαα  ττηηςς

ΟΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι καταργείται
το ειδικό επίδομα για νεοεισερχό-
μενους στην αγορά εργασίας,

ηλικίας 20 ως 29 ετών.
Σημειώνεται ότι η κατάργηση του ως άνω

επιδόματος προβλέπεται στο Μεσοπρόθε-
σμο Πρόγραμμα και αποτελεί μνημονιακή
υποχρέωση.

Οπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ, «σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου
57 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α'). καταρ-
γείται το άρθρο 2 του ν. 1545/85 (ΦΕΚ 91
Α'). 

Κατά συνέπεια, από 19-05-2017, ημερομ-
ηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης,
παύει πλέον να καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ
το ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους μέχρι
και 29 ετών.

Οι αιτήσεις για το επίδομα αυτό που έχουν
υποβληθεί μέχρι και την 18-05-2017 με
οποιονδήποτε τρόπο, θα διεκπεραιωθούν
κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον μέχρι την
18-05-2017 θεσμικό πλαίσιο και οι δικαι-
ούχοι θα λάβουν τα ποσά του επιδόματος
για όλο το διάστημα που το δικαιούνται». 

Την Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση για το Καταφύγιο 
Αδέσποτων Ζώων βράβευσε ο Δήμαρχος Αχαρνών
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ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  770000€€  
--  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ..  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733994433887777
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια : ......30-5-2017....
Αρ. Πρωτ. : .............29066........

Για τον Δήμο Φυλής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
Έργου

1.Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω-
νισμό για την ανάθεση του έργου : 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ”
Α.Μ.353/16

προϋπολογισμού 998.000,00  ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
-  Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. : 9771.06.032 

2. Η Διακήρυξη, τα συμβατικά τεύχη και τα
τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου βρίσκονται
αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.fyli.gr.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθ-
εται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής, Κ. Παλαμά 23 & Α. Καρκαβίτσα,
Πλατεία Μουσών, 13341 Άνω Λιόσια, μέχρι και
την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες 9.00-13.00. Σε περίπτωση
που δεν το παραλαμβάνει ο ίδιος ο διαγωνιζόμε-
νος απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου
που θα το παραλάβει.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210/2482233, FAX
επικοινωνίας 210/2486196, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Ιου-
νίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), από την
αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής (Μελίνα Μερ-
κούρη), Πλατεία Ηρώων, 13341 Άνω Λιόσια.

4.Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με
την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27, του
Ν. 4412/2016 και υπο τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων,
θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο
μία οικονομική προσφορά.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο
14 της Διακήρυξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, (χαμηλότερη τιμή).

5.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμε-
τάσχουν :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (για προσφέροντες
εγκατεστημένους στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και να ανήκουν στην
2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) και είναι εγκατεστημένοι :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-

κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμέ-
να είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν
υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76
του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περ-
ιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον
διαγωνισμό απαιτείται από τους διαγωνιζόμενο-
υς, κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
κατά τους όρους του άρθρου 72 Ν. 4412/2016
(άρθρο 15 της Διακήρυξης), που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρ-
εσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 16.096,77
ΕΥΡΩ.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνον-
ται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
30 ημερών πλέον του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι 9
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία
δημοπράτησης (άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλα-
δή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
27 Απριλίου 2018.

7.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε 10 μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί

από την Προϊσταμένη Αρχή.
10 Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί σύμφωνα

με την παράγραφο 1 του άρθρου 120 και την
παράγραφο 5 του άρθρου 376 στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημο-
σιευθεί κατά την παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και
στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα εδάφια 2 και
3 της περίπτωσης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016. 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 30-5-2017

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια : ........30-5-2017...........
Αρ. Πρωτ. :  …........29067.................

Για τον Δήμο Φυλής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
Έργου

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

1.Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω-
νισμό για την ανάθεση του έργου : 

“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ” A.M. 151/15

προϋπολογισμού 1.562.601,62  ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
-  Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. : 9733.06.002

2. Η Διακήρυξη, τα συμβατικά τεύχη και τα
τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου βρίσκονται
αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.fyli.gr.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθ-
εται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής, Κ. Παλαμά 23 & Α. Καρκαβίτσα,
Πλατεία Μουσών, 13341 Άνω Λιόσια, μέχρι και
την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρες 9.00-
13.00. Σε περίπτωση που δεν το παραλαμβάνει
ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται εξουσιοδότ-
ηση του προσώπου που θα το παραλάβει.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210/2482233, FAX
επικοινωνίας 210/2486196, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Ιου-
νίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), από την

αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής (Μελίνα Μερ-
κούρη), Πλατεία Ηρώων, 13341 Άνω Λιόσια.

4.Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27, του Ν.
4412/2016 και υπο τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων,
θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο
μία οικονομική προσφορά.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο
14 της Διακήρυξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, (χαμηλότερη τιμή).

5.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμε-
τάσχουν :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε οικοδομικά έργα (για προσφέροντες
εγκατεστημένους στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και να ανήκουν στην
2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1η τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) και
είναι εγκατεστημένοι :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-

κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμέ-
να είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν

υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76
του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περ-
ιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. 

Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανά-
δοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδι-
κού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία).

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους, κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους
όρους του άρθρου 72 Ν. 4412/2016 (άρθρο 15
της Διακήρυξης), που ανέρχονται σε ποσοστό
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας,
εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 25.203,25
ΕΥΡΩ.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνον-
ται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
30 ημερών πλέον του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι (9)
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία
δημοπράτησης (άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλα-
δή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
29 Απριλίου 2018.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ - Κωδικός Πίστωσης:
Κ.Α.Ε.: 9733.06.002

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί

από την Προϊσταμένη Αρχή.
9.Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί σύμφωνα

με την παράγραφο 1 του άρθρου 120 και την
παράγραφο 5 του άρθρου 376 στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημο-
σιευθεί κατά την παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και
στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα εδάφια 2 και
3 της περίπτωσης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016. 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 30-5-2017
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ



12-θριάσιο Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.
9ης / 2017 Τακτικής  συνεδρία-
σης  του Δημοτικού Συμβου-

λίου.

Αρ. απόφ.: 114
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Συμβου-

λίου Ένταξης Μεταναστών
(άρθρο 78 ν. 3852/2010).»

Στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, την
14η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη
και ώρα 19:00μ.μ, συνήλθε σε
Τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την, με αριθμό
Πρωτ. 9268/10.03.2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του
κου  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου και στον Δήμαρχο κο
ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 67
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). Διαπι-
στώθηκε πως υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο
33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30
Μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

8.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
9.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
12.ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ 
13.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
14.ΚΟΣΜΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 5 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
17.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18.ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
22.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
25.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
26.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
27.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
28.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 9 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

AΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο  Πρόεδρος κος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ εισηγούμενος το
25ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξ-
ης  με τίτλο: «Συγκρότηση
Συμβουλίου Ένταξης Μετανα-

στών (άρθρο 78 ν. 3852/2010).»,
δίνει το λόγο στον Δήμαρχο Ασπρ-
οπύργου, κο Νικόλαο Ι. Μελετίου.

Ο κος Δήμαρχος, θέτει υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 78 του
Ν.3852/2010, δημιουργήθηκε
ένας καινούργιος θεσμός, που
αποβλέπει στην ενίσχυση της
ένταξης των μεταναστών στην
τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, συστήνεται και λειτουργεί σε
κάθε Δήμο, συμβούλιο ένταξης
μεταναστών ως συμβουλευτικό
όργανο του Δήμου με κύριο έργο
την καταγραφή και τη διερεύνηση
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι μετανάστες που κατοικούν μόνι-
μα στην περιφέρεια του Δήμου και
με στόχο την ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής. 
Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών
αποτελούνται από πέντε (5) έως
έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται
από το δημοτικό συμβούλιο.

Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί
σύμβουλοι , εκπρόσωποι φορέων
μεταναστών, εφόσον η έδρα
αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του
δήμου, ή εκπρόσωποι  που επιλέ-
γονται από την κοινότητα των
μεταναστών που κατοικούν μόνιμα
στο δήμο, καθώς και εκπρόσωποι
κοινωνικών φορέων οι οποίοι ανα-
πτύσσουν εντός της διοικητικής
περιφέρειας του οικείου Δήμου
δράση σχετική με τα προβλήματα
μεταναστών.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται
πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης
μεταναστών ένας εκ των δημο-
τικών συμβούλων . 
Έργο του συμβουλίου μεταναστών

είναι 
•η καταγραφή και η διερεύνηση
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι μετανάστες, ως  προς την έντα-
ξή τους στην τοπική κοινωνία, την
επαφή τους με δημόσιες αρχές ή
τη δημοτική αρχή,
•η υποβολή εισηγήσεων προς το
δημοτικό συμβούλιο για την ανά-
πτυξη τοπικών δράσεων προώθη-
σης της ομαλής κοινωνικής ένταξ-
ης των μεταναστών και εν γένει την
επίλυση των προβλημάτων που
αυτοί αντιμετωπίζουν. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κος Νικόλαος Ι.
Μελετίου, προτείνει για την Συγκρ-
ότηση του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών, ως Πρόεδρο το
Δημοτικό Σύμβουλο κο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΙΛΗ και ως μέλη
τους κ.κ. :
ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
(πολίτης) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΛΕΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(πολίτης) ΜΕΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(πολίτης) ΜΕΛΟΣ
Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ      (πολίτης)
ΜΕΛΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
(πολίτης) ΜΕΛΟΣ
ΤΟΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
(πολίτης) ΜΕΛΟΣ
ΚΟΠΑΛΙΔΗ – ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ         (πολίτης) ΜΕΛΟΣ
ΜΕΣΑΡΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
(πολίτης) ΜΕΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΡΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝNA
(πολίτης) ΜΕΛΟΣ

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό
Συμβούλιο, να αποφασίσει.
Ακολούθησε ψηφοφορία στην
οποία υπέρ της πρότασης του

κου Δημάρχου, τάχθηκαν τριάν-
τα  (30) μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, και ονομαστικά οι
κ.κ. :

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

8.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
9.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
12.ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ 
13.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
14.ΚΟΣΜΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 5 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
17.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18.ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
22.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
25.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
26.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
27.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
28.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 9 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το συμβούλιο μετά την προανα-
φερόμενη διαδικασία, και αφού
έλαβε υπόψιν:
•Την πρόταση του Δημάρχου
Ασπροπύργου, κου Νικολάου Ι.
Μελετίου.
•Τις  δ/ξεις  του  Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συγκρότηση του Συμβου-
λίου Ένταξης Μεταναστών
(άρθρο 78 ν. 3852/2010) το
οποίο θα αποτελείται από τους
κάτωθι:

1.  ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Δημοτικός
Σύμβουλος της Πλειοψηφίας) –
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.  ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
(πολίτης) –ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.  ΒΑΛΕΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(πολίτης) – ΜΕΛΟΣ
4.  ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(πολίτης) – ΜΕΛΟΣ
5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πολίτης) – ΜΕΛΟΣ
6.  ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
(πολίτης) – ΜΕΛΟΣ
7.  ΤΟΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (πολίτης) –
ΜΕΛΟΣ
8.  ΚΟΠΑΛΙΔΗ –ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ (πολίτης) – ΜΕΛΟΣ
9.  ΜΕΣΑΡΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
(πολίτης) – ΜΕΛΟΣ
10. ΚΟΝΤΟΡΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
(πολίτης) – ΜΕΛΟΣ
Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό,
πήρε αύξοντα αριθμό 114, και
υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                           
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρ-
ακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα

θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης

σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.

(5.4.17)

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.

10ης / 2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  121/2017
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης με

θέμα: «Μείωση των Δημοτικών
Τελών και Φόρων σε τρίτεκνο-

υς, Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21
Α΄21.02.2016), άρθρο 13».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 23η
Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 19:30 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθμ.
10194/17-03-2017 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου κ. Αντώνιου
Ν. Καραμπούλα, η οποία δημο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε με απο-
δεικτικό, σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα 27
και απόντα τα 6, και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

7)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
14)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
24ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
25)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2 6 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
27)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
3)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
5)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο  Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την τήρη-
ση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραμπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 3ο   θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης  με τίτλο:
«Λήψη απόφασης με θέμα:
«Μείωση των Δημοτικών Τελών
και Φόρων σε τρίτεκνους, Ν.
4368/2016 (ΦΕΚ 21
Α΄21.02.2016), άρθρο 13» ,
έδωσε το λόγο στον κ. Φίλιππο
Πάνο, Δ/ντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας, προκειμένου να
εισηγηθεί επί του θέματος.
Λαβών το λόγο ο κ. Φίλιππος
Πάνος, τοποθετήθηκε ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σας γνωρίζουμε ότι  με το υπ’ αριθ.
πρωτ. 3184/30-01-2017 έγγραφό
τους, ο  Συλλόγου Γονέων με τρία
παιδιά, της περιφέρειας (Νομού)
Αττικής,  ζητούν απαλλαγή ή μείω-
ση των Δημοτικών Τελών στις
τρίτεκνες οικογένειες, βάσει του ν.
4368/2016.   
Με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία  του αριθμού
των μελών του, είναι δυνατή ή
μείωση δημοτικών φόρων ή τελών
(50%) , ή η απαλλαγή από αυτούς,
για τους τρίτεκνους, (άρθρο 13,
παρ. 1, ΦΕΚ Α΄ 21/21-02-2016 του
ν. 4368).

Κύριε Πρόεδρε λαμβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε
όπως εισηγηθείτε προς τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου την  μείωση
των δημοτικών τελών και φόρων
μέχρι πενήντα (50%) τοις εκατό για
τους τρίτεκνους, ως αυτοί ορίζονται
από την κείμενη νομοθεσία».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει για την  Μείωση των Δημο-
τικών Τελών και Φόρων σε τρίτεκ-
νους, Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21
Α΄21.02.2016) άρθρο 13.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•Τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21
Α΄21.02.2016), άρθρο 13 
•Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3184/30-01-
2017 έγγραφο του   Συλλόγου
Γονέων με τρία παιδιά, της περιφ-
έρειας (Νομού) Αττικής
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραμπούλα
•Την εισήγηση του Δ/ντή της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Μείωσης των
Δημοτικών Τελών και Φόρων σε
τρίτεκνους, Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21
Α΄21.02.2016), άρθρο 13, τάχθη-
καν είκοσι επτά (27) μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.
:1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
7)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
14)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
24ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
25)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2 6 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
27)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της Μείωσης των
Δημοτικών Τελών και Φόρων σε
τρίτεκνους μέχρι πενήντα τοις
εκατό (50%)  , ως αυτοί ορίζον-
ται από την κείμενη νομοθεσία
(Ν. 4368/2016 ,ΦΕΚ 21
Α΄21.02.2016), άρθρο 13.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθμό
121/2017.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                           

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 
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ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.μ. 
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΝΑΚΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΑΨΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  
σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς

6677ττμμ    ππλληησσίίοονν  22οουυ
ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    

ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,
ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..
ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο

ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    
ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..

66997777998822117733

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

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

13ης / 2017  συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. απόφ.: 140/2017
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του

κτιρίου, «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», που βρίσκεται
στην οδό Αθανασίου Τσίγκου
(τέρμα), στον Πανηπειρωτικό
Σύλλογο  Ασπροπύργου, με

σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως
έδρα του.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 10η
Απριλίου 2017, Μεγάλη Δευτέρα
και ώρα 19:30 μ.μ., συνήλθε σε

τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθμ.
12111/04-04-2017 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου κ. Αντώνιου
Ν. Καραμπούλα, η οποία δημο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε με απο-
δεικτικό, σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67, του
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα 27
και απόντα τα 6, και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 

8.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ 
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
24.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 6 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

AΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
6. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κος
Αντώνιος Καραμπούλας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης,

εισηγούμενος το 30ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο,
«Παραχώρηση του κτιρίου,
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», που βρίσκεται
στην οδό Αθανασίου Τσίγκου
(τέρμα), στον Πανηπειρωτικό
Σύλλογο  Ασπροπύργου, με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως
έδρα του», και έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,
την υπ’ αριθμ. πρωτ.
9243/09.03.2017 αίτηση του εν
λόγω Συλλόγου, σύμφωνα με την
οποία αιτείται την χορήγηση
βεβαίωσης παραχώρησης του
κτιρίου, «Πολιτιστικό Κέντρο Ηπει-
ρωτών», που βρίσκεται στην οδό
Αθανασίου Τσίγκου (τέρμα), στον
Ασπρόπυργο, με σκοπό την αλλα-
γή της έδρας του Πανηπειρωτικού
Συλλόγου Ασπροπύργου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη :
1.Την  υπ’ αριθμ. πρωτ.
9243/09.03.2017 αίτηση του
Πανειπηρωτικού Συλλόγου Ασπρ-
οπύργου,
2.Την πρόταση του Προέδρου, κου
Αντωνίου Καραμπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ της έγκρισης για την παρ-
αχώρηση του κτιρίου
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», που βρίσκεται
στην οδό Αθανασίου Τσίγκου
(τέρμα), στον Πανηπειρωτικό
Σύλλογο  Ασπροπύργου, με σκοπό
να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του,
τάχθηκαν είκοσι επτά (27) μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.
:
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 

8.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ 
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
24.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 6 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση του
κτιρίου, «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», που βρίσκεται
στην οδό Αθανασίου Τσίγκου
(τέρμα), στον Πανηπειρωτικό
Σύλλογο  Ασπροπύργου, με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως
έδρα του.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό
140/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                           
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

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

1113ης / 2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφ.:154/2017

ΘΕΜΑ:  «Διόρθωση της υπ`
αριθμ. 771/2015 (ΑΔΑ:

ΩΕ8ΕΩΨΝ-3ΜΔ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, περί

αγοράς γηπέδου με τα επικείμε-
νά του, στη θέση Γκορυτσά,

Ασπροπύργου».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 10
Απριλίου 2017, ημέρα Μεγάλη
Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνε-
δρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ` αριθμ. 12.111/4-4-2017 έγγρα-
φη πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα,η
οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε
με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).

Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα 27
και απόντα τα 6, και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 

8.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ 
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
24.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 6 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.

Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την τήρη-
ση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραμπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 18ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο,
«Διόρθωση της υπ` αριθμ.
771/2015 (ΑΔΑ: ΩΕ8ΕΩΨΝ-3ΜΔ)
απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου, περί αγοράς γηπέδου με τα
επικείμενά του, στη θέση Γκορυ-
τσά, Ασπροπύργου», έθεσε
υπόψη των μελών έθεσε υπόψη
των μελών   την υπ αριθμ πρωτ.:
350/ΟΙΚ./22  εισήγηση του Διευθυ-
ντού Πολεοδομίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών κου Παναγιώτη Καρα-
γιαννίδη .  

«Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό
5189/04-0972 συμβόλαιο του
Συμβ. Αθηνών Κων/νου Κοντού και
το τοπογραφικό διάγραμμα του
Μηχανικού Χωροταξίας Άγγελου
Νάκου, οι Δάμτσιας Μιχαήλ και
Ρούσος ή Καλομέρης Θωμάς είναι
συνιδιοκτήτες με ποσοστό 50%
έκαστος, ενός γηπέδου που
βρίσκεται στη θέση «Τρύπα Αλε-
πούς», εκτάσεως 144.22τ.μ μέσα
στο οποίο βρίσκεται ένα φρέαρ
ύδατος και οι υδροσωλήνες του.
Μα την υπ’ αριθμό 10762/5-12-
2016 αποδοχή κληρονομιάς το
ποσοστό 50%  του Δάμτσια Μιχαήλ
μεταβιβάζεται στους παρακάτω
κληρονόμους του: 
1. Ελένη χήρα Μιχαήλ Δάμτσια, 2.
Βασιλική Δάμτσια, 3. Κωνσταντίνος
Δάμτσιας, 4. Παρασκευή συζ.

Λυκούργου Λιάκου, με ποσοστό ¼
έκαστος επί του 50%. 
Για τη δημιουργία κοινόχρηστου
χώρου στην ευρύτερη περιοχή
πρέπει να γίνει αγορά της παραπά-
νω εδαφικής έκτασης με τα επι-
κείμενα της.
Αναλυτικά:
1. Εδαφικό τμήμα
72,00τ.μ. * 80.00€ /τ.μ. 
= 5.760€
2. Φρέαρ : 1τεμ. Χ
1000,00€ = 1000,00€
3. Υδροσωλήνες : 200μ. χ
10,00€/μ. = 2000,00€
Σύνολο = 8760,00€
Παρακαλούμε να γίνει διόρθωση
της υπ’ αριθμό 771/2015 απόφα-
σης του Δ.Σ. ως προς τα ονόματα
των ιδιοκτητών, λόγω θανάτου του
Μιχαήλ Δάμτσια καθώς και των
αντίστοιχων ποσοστών συνιδιοκ-
τησίας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει για την: 
«Διόρθωση της υπ` αριθμ.
771/2015 (ΑΔΑ: ΩΕ8ΕΩΨΝ-3ΜΔ)
απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, περί αγοράς γηπέ-
δου με τα επικείμενά του, στη
θέση Γκορυτσά, Ασπροπύρ-
γου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
• Την υπ αριθμ πρωτ.:
350/ΟΙΚ./22 Μαρτίου 2017 εισήγ-
ηση του  Διευθυντού Πολεοδομίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών κου
Παναγιώτη Καραγιαννίδη.

Πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της  «Διόρθωση
της υπ` αριθμ. 771/2015 (ΑΔΑ:

ΩΕ8ΕΩΨΝ-3ΜΔ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, περί
αγοράς γηπέδου με τα επικείμε-
νά του, στη θέση Γκορυτσά,
Ασπροπύργου», τάχθηκαν είκοσι
επτά (27) μέλη του συμβουλίου,
και ονομαστικά οι κ.κ.:

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
24)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 6 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει 
•την διόρθωση της υπ` αριθμ.
771/2015 (ΑΔΑ: ΩΕ8ΕΩΨΝ-3ΜΔ)
απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, περί αγοράς γηπέ-
δου με τα επικείμενά του, στη

θέση Γκορυτσά, Ασπροπύργου,
ως προς τα ονόματα των ιδιοκ-
τητών, λόγω θανάτου του Μιχα-
ήλ Δάμτσια καθώς και των
αντίστοιχων ποσοστών συνι-
διοκτησίας, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ 10762/5-12-2016 απο-
δοχή κληρονομιάς το ποσοστό
50%  του Δάμτσια Μιχαήλ μετα-
βιβάζεται στους παρακάτω
κληρονόμους του: 

1.Ελένη χήρα Μιχαήλ Δάμτσια,
2. Βασιλική Δάμτσια, 3. Κων-
σταντίνος Δάμτσιας, 4. Παρασ-
κευή συζ. Λυκούργου Λιάκου, με
ποσοστό ¼ έκαστος επί του
50%. 

•Την αγορά της παραπάνω εδα-
φικής έκτασης με τα επικείμενα
της.
Αναλυτικά:
Εδαφικό τμήμα 72,00τ.μ. *
80.00€ /τ.μ. = 5.760€
Φρέαρ : 1τεμ. Χ 1000,00€ 

= 1000,00€
Υδροσωλήνες : 200μ. χ
10,00€/μ. = 2000,00€

Σύνολο = 8760,00€
Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό
154/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                           

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€,
συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται 

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικό-
πεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

ΧΧααρρίίζζοοννττααιι  55  γγααττάάκκιιαα  εείίννααιι  11  μμηηννόόςς  
((ααρρσσεεννιικκάά  κκααιι  θθηηλλυυκκάά))  κκααιι  θθαα  δδοοθθοούύνν  

σσεε  υυππεεύύθθυυνναα  άάττοομμαα  πποουυ  ααγγααπποούύνν  τταα  ζζώώαα
ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς    ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  

κκααλλέέσσττεε  σσττοο  66994488668833440000..

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
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
ΔΗΜ 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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855
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