
ΈΈρρχχοοννττααιι  ττσσοουυχχττεερράά  
ππρρόόσσττιιμμαα  

σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  
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Ελεγκτικό Συνέδριο: 
ΣΣττοονν  ααέέρραα  τταα  δδεεδδοουυλλεευυμμέένναα  

ττωωνν  σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν  
--  Αντισυνταγματικές οι παρατάσεις

Μπαράζ κινητοποιήσεων με αποκλεισμό των γκαράζ
των οχημάτων καθαριότητας των δήμων μέχρι την

Τετάρτη 21/6  και απεργία την Πέμπτη 22/6.

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκέέςς––ΕΕννηημμεερρωωττιικκέέςς
ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  

««ΙΙσσόόττηητταα  ττωωνν  ΦΦύύλλωωνν»»  
σε Γυμνάσια και Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων  από την Ένωση Γυναικών

Ελλάδας Παράρτημα Αχαρνών

ΗΗ  έέννααρρξξηη  ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς  ππααρραακκεειιμμέέννωωνν
ιιδδιιοοκκττηησσιιώώνν  ττοουυ  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  χχώώρροουυ  

ττηηςς  ¨̈ΚΚρρήήννηηςς  ττοουυ  θθεεααγγέέννοουυςς»»  
Αναμένεται αύριο στο

Δ.Σ. Μεγαρεών. 
Στόχος η απρόσκοπτη 

επισκεψιμότητα 
στον χώρο 

GGoollddeenn  CCiittyy  --  ΜΜυυσσττήήρριιοο  ΚΚααννάάλλιι
ΈΈνναα  ππααρρααλλιιαακκόό  κκέέννττρροο  πποολλιιττιισσμμοούύ  ΈΈνναα  ππααρρααλλιιαακκόό  κκέέννττρροο  πποολλιιττιισσμμοούύ  
σσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  ΒΒρρέέμμηησσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  ΒΒρρέέμμηη

Έως τις 16 Ιουλίου
2017 στο Παλιό
Αναψυκτήριο

Ο.Λ.Ε., Παραλία
Ελευσίνας 
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σσχχοολλεείίοο  πποουυ  σσκκοοττώώθθηηκκεε  οο  1111χχρροοννοοςς  

Στην περιοχή εκτιμούν ότι η
διάρρηξη ήταν μια επίδειξη…

υπεροχής έναντι στις αστυνομικές
δυνάμεις που κατοικοεδρεύουν

πλέον στο Μενίδι.
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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

2-θριάσιο Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1, 

2105572588

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕντός Εμπορικού

Κέντρου Ίλιον, 2105546444

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375

Aχαρνές

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 41, 2102448787

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186,
2102474995

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής,2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις  

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (Σέρφινγκ)

ΈΈρρχχοοννττααιι  ττσσοουυχχττεερράά  
ππρρόόσσττιιμμαα  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

– Ν/σ του Υπ. Οικονομίας

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας μίας επιχείρησης μέχρι και ένα
χρόνο και τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου
για την αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των δια-

τάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» που
έθεσε τη Δευτέρα  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ο υπουργός
Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29/06/2017, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 15:00.
Στο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, υπάρχει πρόβλεψη για τις αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές και τις διαφημίσεις, για την προστασία της ψυχικής
υγείας των ανήλικων καταναλωτών, ορίζονται σαφώς οι περιπτώσεις
καταχρηστικών όρων και υπάρχει πρόβλεψη για την εμπορία από από-
σταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπου επισημαίνεται ότι μία
τέτοια σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει
εγκαίρως, και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη δέσμευσή του από τη
σύμβαση αυτή, όλους τους όρους της γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο
στο οποίο έχει πρόσβαση.
Σε κάθε σύμβαση από απόσταση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να
υπαναχωρήσει μέσα σε δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες, χωρίς
καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία.
Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα ημερολογιακές
ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως, με αντικείμενο
ασφαλίσεις ζωής, καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις.
Όπως προβλέπεται, η ισχύς του νόμου αρχίζει τρείς μήνες από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κυρώσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των κανόνων
ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και διατά-
ξεων άλλων ειδικών νομοθετημάτων, σε βάρος των προμηθευτών που

παραβαίνουν τις διατάξεις της νομοθεσίας, επιβάλλεται, με απόφαση του
υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτε-
παγγέλτως, μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

α) Σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας και άρση
της προσβολής και παράλειψης στο μέλλον, ή εάν ο προμηθευτής έχει
ήδη συμμορφωθεί, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον με
προειδοποίηση επιβολής προστίμου.

β) Πρόστιμο από 1.500 έως 1 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που εκδοθούν
σε βάρος του ίδιου προμηθευτή περισσότερες από τρεις αποφάσεις επι-
βολής προστίμου, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται.

γ) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματός της
για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες έως ένα έτος, σε περίπτωση που
εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή περισσότερες από τρεις απο-
φάσεις επιβολής προστίμου.

Σε βάρος του προμηθευτή που δεν απαντά σε καταγγελίες κατανα-
λωτών, ο υπουργός Οικονομίας μπορεί να προβεί σε:
α) σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας, με προει-
δοποίηση επιβολής προστίμου,
β) επιβολή προστίμου από πεντακόσια ευρώ έως πέντε χιλιάδες ευρώ,
γ) επιβολή προστίμου από πέντε χιλιάδες ευρώ έως πενήντα χιλιάδες
ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής. Τα ποσά των προστίμων της παρ-
ούσας παραγράφου περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΈΈκκτταακκττοο  ΔΔ..ΣΣ..  σσήήμμεερραα  σσττοονν  ΔΔ..  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
για συμβασιούχους και απόφαση Ελεγκτικού 

ΗΗΔημοτική αρχή ενημερώνει τους πολίτες ότι : “Σε συνέχεια της ενημέρωσης και στην προσπάθεια που γίνεται
για να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος από την υπηρεσία καθαριότητας, για να μην απογυμνωθεί από
προσωπικό η υπηρεσία καθαριότητας, ο δήμος Χαϊδαρίου θα πραγματοποιήσει σήμερα Τρίτη και ώρα 21:00

έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απόφαση του ελεγκτικού
συνεδρίου για τους συμβασιούχους της καθαριότητας».
Καλούμε όλους τους φορείς της πόλης μας, τα σωματεία, τους πολιτιστικούς και εθνικοτοπικούς συλλόγους, τα
αθλητικά σωματεία και τους εξωραϊστικούς συλλόγους να δώσουν για ακόμα μία φορά το παρόν. Να συμβάλλουν
ώστε να παρθεί πίσω αυτή η άδικη απόφαση και να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι στη θέση τους.
Σας καλούμε την ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.”

ΑΑννττιιμμέέττωωπποοςς  μμεε  ττρρεειιςς  λληησσττέέςς
7799χχρροοννοοςς  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα

Αντιμέτωπος με τρεις κουκουλοφόρους ληστές ήρθε ένας 79χρονος
στις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέσα στο σπίτι του στην Μάνδρα
Αττικής.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως η πόρτα ήταν ανασφάλιστη,
εισήλθαν στην μονοκατοικία που εκείνη την ώρα ήταν μόνος του ο ηλικιω-
μένος και αφού τον ακινητοποίησαν με απειλή όπλων, του αφαίρεσαν δύο
κυνηγετικά όπλα που είχε και δύο κινητά τηλέφωνα.
Καθώς έβγαιναν από το σπίτι, τους αντιλήφθηκε ο γιος του θύματος ο
οποίος επέστρεφε εκείνη την ώρα στο σπίτι του, τους κατεδίωξε όμως
εκείνοι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και εκείνος με την σειρά
του, παράτησε την προσπάθειά του.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και έγιναν έρευνες στην γύρω περιοχή
για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίες όμως δεν είχαν κανένα αποτέ-
λεσμα.
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Σε 1.851 συλλήψεις ατόμων, συνολικά, στην
περιοχή της Δυτικής Αττικής, προχώρησε η

αστυνομία, το πρώτο πεντάμηνο του 2017, σύμφ-
ωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Από τις συλλήψεις αυτές οι 424 αφορούν σε κλο-
πές, οι 415 σε ναρκωτικά, οι 333 σε διωκόμενα
άτομα, οι 93 σε ληστείες, οι 80 σε παραβάσεις του
Κ.Ο.Κ, οι 70 σε αλλοδαπούς, οι 64 σε όπλα, οι 20
σε επαιτεία, οι 18 σε ενδοικογενειακή βία, οι 17 σε
οικοδομικές παραβάσεις ενώ οι 317 σε λοιπές
παραβάσεις.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε χθες ο διευθυ-
ντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Χρή-

στος Παπαζαφείρης, από τις 8 Ιουνίου 2017 μέχρι
και χθες, 16 Ιουνίου, οι Υπηρεσίες της Δ.Α.Α εξάρ-
θρωσαν 6 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηρ-
ιοποιούνταν στα ναρκωτικά, τις ένοπλες ληστείες
και τη διακίνηση ανθρώπων, εξιχνίασαν 119 υποθ-
έσεις στις οποίες περιλαμβάνονται 11 ληστείες, 96
υποθέσεις κλοπών και διακεκριμένων περι-
πτώσεων καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας,
ενώ συνέλαβαν για τις υποθέσεις αυτές 82 άτομα.

Το σχολείο στο Μενίδι στο οποίο
έπεσε νεκρός από την αδέσποτη
βολή ο 11χρονος Μάριος διάλεξαν

να χτυπήσουν οι διαρρήκτες προ-
καλώντας την οργή αλλά και τα ερωτημα-
τικά αν πρόκειται για μια προκλητική
επίδειξη δύναμης όσων « διαφεντεύουν»
την περιοχή.   

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο δελτίο
του Alpha ο Πρόεδρος Σχολικών Επιτρ-
οπών Δήμου Αχαρνών Κώστας Καρυδάκ-
ης οι δράστες μπήκαν στο γραφείο της διε-
υθύντριας και μέχρι να φτάσει η αστυνομία
είχαν εξαφανιστεί.

Μέχρι να φτάσει η αστυνομία έγι-
ναν… καπνός

«Μέσα σε διάστημα περίπου δέκα
λεπτών έγινε μία διάρρηξη στο γραφείο
της διευθύντριας. Ο στόχος των διαρρη-
κτών ήταν ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
Έκλεψαν 4 laptop και 2 προτζέκτορες από
το σχολείο και βέβαια σε ένα διάστημα
περίπου 10 λεπτών μέχρι να πάει η
αστυνομία, είχαν φύγει από την μπροστά
είσοδο πηδώντας τα κάγκελα» είπε ο κ.
Καρυδάκης.

Στην περιοχή εκτιμούν ότι η διάρρηξη
ήταν μια επίδειξη… υπεροχής έναντι στις
αστυνομικές δυνάμεις που κατοικοεδρ-
εύουν πλέον στο Μενίδι.

Εν τω μεταξύ συνεχείς προειδοποιήσεις

και εκκλήσεις στις αρχές πραγματοποι-
ούσαν οι κάτοικοι του Μενιδίου για την
κατάσταση που αναγκάζονται να ζουν
εκείνοι και τα παιδιά τους.

«Δεν αντέχουμε άλλο. Κάθε μέρα
βάζουν τέρμα τη μουσική, πουλάνε ναρ-
κωτικά, μας ληστεύουν. Η κατάσταση έχει
φτάσει στο απροχώρητο στις οδούς
Δημητρέση, Μόρνου (σ.σ. εκεί έγινε ένα
από τα γλέντια της ντροπής την ημέρα του
θανάσιμου τραυματισμού του 11χρονου
Μάριου), Λουντέμη. Τι να σας λέμε. Μας
έχουν τρελάνει. Βρείτε μία λύση» είναι το
απόσπασμα μίας μόνο από τις επιστολές
που έχουν αποσταλεί στην ΕΛΑΣ και στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος»,
καιρό πριν η «αδέσποτη» σφαίρα πετύχει
το μικρό Μάριο στο προαύλιο του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών σχεδόν σε
όλα τα έγγραφα του 2016 και του 2017
είναι φανερή η αγωνία για τους μαθητές
που ζουν στο Μενίδι, στα Άνω Λιόσια, το
Ζεφύρι και τις γύρω περιοχές. Οι γονείς
εξέφραζαν στο αρμόδιο υπουργείο το
φόβο τους ότι η ζωή τους κινδυνεύει.

Οι κάτοικοι μιλούσαν γραπτώς για
«έγκλειστα» παιδιά που δεν μπορούν να
παίξουν στις γειτονιές, για διελεύσεις τοξι-
κομανών έξω από σχολεία, για επιθέσεις
με στόχο ανήλικους, τους οποίους
έγδυναν και τους έπαιρναν τα παπούτσια.
Πέραν αυτών, γινόταν λόγος για δρόμους

στους οποίους δεν
εισέρχεται ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ, για συμμορίες
που ξηλώνουν με
αυτοκίνητα μπάρες σπι-
τιών όπου ζουν ηλικιωμέ-
νοι, για κατάληψη οικίας
πολίτη και για γραμμές λεωφορείων του
ΟΣΥ που έχουν μετατραπεί σε «δρομολό-
για τρόμου».

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το
αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και η Διεύθυνση
Ασφαλείας Αττικής απέστειλε τρεις διαφο-
ρετικές φορές –μόνο μέσα στο 2017-
έγγραφα προς την Υποδιεύθυνση Ασφα-
λείας Δυτικής Αττικής, με τα οποία ζητούσε
να εξεταστούν οι αναφορές των κατοίκων
και να εντατικοποιηθούν τα μέτρα ασφα-
λείας. Το θέμα, ωστόσο, είναι ότι οι
αστυνομικές υπηρεσίες της δυτικής Αττι-
κής είναι αποδεκατισμένες λόγω έλλειψης
προσωπικού με αποτέλεσμα να μην αλλά-
ζει σχεδόν τίποτα από τις κραυγές
αγωνίας των κατοίκων.

Η τελευταία φορά που η αρμόδια
Διεύθυνση ζήτησε –μάλλον μάταια- «απο-
τελέσματα» στη δυτική Αττική ήταν στις 3
Απριλίου 2017 όταν διαβιβάστηκε έγγρα-
φο που ανέφερε: «Σας αποστέλλουμε επι-
στολή στην οποία καταγγέλλεται έξαρση
της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περ

ιοχή των Αχαρνών (Λιόσια, Ζεφύρι,
Μενίδι) και παρακαλούμε για εξέταση των
θιγόμενων και εκδήλωση κάθε ενδεδειγ-
μένης αστυνομικής ενέργειας προς την
κατεύθυνση της έντονης, διαρκούς και
συστηματικής αστυνόμευσης στη συγκε-
κριμένη περιοχή με σκοπό την τήρηση της
νομιμότητας. Διαπιστώσεις και αποτελέ-
σματα των ενεργειών σας, να αναφέρετε
εντός μηνός».

Στις 27 Μαρτίου 2017 άλλο έγγραφο
καλούσε ξανά τις αρμόδιες υπηρεσίες της
δυτικής Αττικής να «εκδηλώσετε κάθε επι-
βαλλόμενη ενέργεια αρμοδιότητάς σας για
την αντιμετώπιση των θιγόμενων προβ-
λημάτων και την εμπέδωση αισθήματος
ασφαλείας των πολιτών. Τα αποτελέσματα
των ενεργειών σας να μας τα αναφέρετε
μέχρι τις 12 Απριλίου 2017». Το ίδιο είχε
γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2017 μετά από
ερώτηση βουλευτή στη Βουλή για τα
φαινόμενα ανομίας στις περιοχές αυτές,
όπως και στις 3 Απριλίου 2016 μετά από
μία ακόμα επιστολή κατοίκων.

ΠΠάάννωω  ααπποο  11880000  σσυυλλλλήήψψεειιςς  σσττηη  
ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  ττοο  ππρρώώττοο  55μμηηννοο  ττοουυ  22001177

Ελεγκτικό Συνέδριο: 
ΣΣττοονν  ααέέρραα  τταα  δδεεδδοουυλλεευυμμέένναα  
ττωωνν  σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν  
--  Αντισυνταγματικές οι παρατάσεις

«Φωτιά» στη θρυαλλίδα της ήδη διαταραγμένης
σχέσης κυβέρνησης –δημοσίων υπαλλήλων  βάζει η
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την
οποία είναι αντισυνταγματικές οι παρατάσεις στις 8μηνες
συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργαζομένων στους
Δήμους.

Η απόφαση αυτή, αν και δεν είναι η τελική, ανοίγει
ουσιαστικά το δρόμο για την απόλυση αυτών των
εργαζομένων, παραδέχονται κύκλοι του ΥΠΕΣ,
δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανανεώσει
τις συμβάσεις αυτές για 4η συνεχόμενη φορά, όπως
έκανε μέχρι πρότινος.

Ενάντια σ’ αυτό το ενδεχόμενο, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), αποφάσισε μπαράζ
κινητοποιήσεων με αποκλεισμό των γκαράζ των
οχημάτων καθαριότητας των δήμων μέχρι την Τετάρτη
21/6  και απεργία την Πέμπτη 22/6.
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Κραυγή αγωνίας

Μέσα σε σχετικά λίγες γραμμές μία γυναίκα που
ανησυχεί για τους υπερήλικες γονείς της, οι οποίοι ζουν
σε «ένα φτωχόσπιτο με ορατά τα σημάδια από το σεισμό
του 99’», περιγράφει ανάγλυφα την κατάσταση που
βιώνουν οι κάτοικοι της δυτικής Αττικής και αναρωτιέται
«ως πότε ο Θεός θα βάζει το χέρι του να μη συμβεί
μεγαλύτερο κακό».

Στις 18 Μαΐου 2017 συνολικά 827 κάτοικοι του Δήμου
Φυλής υπέγραψαν επιστολή που εστάλη στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και έγραφε: «Υπάρχουν λεωφορ-
εία του ΟΣΥ που τους έχουν σπάσει τα τζάμια πετώντας
τους πέτρες και άλλα που τους  έχουν σκίσει τα ελαστικά
με κίνδυνο για την ασφάλεια του οδηγού και των επι-
βατών του. Δεν υπάρχει οδηγός λεωφορείου που να θέλει
να εργαστεί στις γραμμές Β12-723-735-805 διότι κιν-
δυνεύει καθημερινά.

Σχεδόν κάθε μέρα οι κάτοικοι δέχονται επίθεση από
τους Ρομά με σκοπό τη ληστεία. 

Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Καραισ-
κάκη, Κολοκοτρώνη, λεωφόρου Φυλής, Νικηταρά, δεν
εισέρχεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ή όχημα της πυροσβε-
στικής εάν δεν συνοδεύονται από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., 

γιατί όποτε το επιχείρησαν
πετροβολήθηκαν».

Στις 22 Ιουνίου 2016 άλλος
κάτοικος τόνιζε: «Ξυπνάμε το
πρωί και δεν βρίσκουμε τις σιδε-
ρένιες γκαραζόπορτες και αυλό-
πορτές μας στη θέση τους. Πηδά-
νε μέρα μεσημέρι μέσα στις αυλές
μας. Ανήλικα αθιγγανόπουλα κατά
ομάδες γδύνουν μικρά παιδιά,
τους αφαιρούν ρούχα, παπούτσια
και κινητά τηλέφωνα. Επίσης ομά-
δες έως πέντε ατόμων, ηλικίας 15-
20 ετών, γυρίζουν μέσα στις
συνοικίες και στοχοποιούν σπίτια.
Έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στις
κλοπές αλουμινίων κουτιών της
ΔΕΗ. Το τελευταίο διάστημα
αποθρασύνθηκαν, έχουν κατακλέψει περίπτερα, φούρνο-
υς, εκκλησίες, αυτοκίνητα, ακόμα και μέσα από κλειδωμέ-
νες αυλές».

Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 13 Ιανουαρίου 2016, άλλη
επιστολή με θέμα «Απειλές και σεξουαλικές παρενοχλή-
σεις σε λεωφορεία του ΟΑΣΑ από νεαρούς Ρομά»

Γινόταν δε μνεία σε άσκοπους πυροβολισμούς, φαινό-
μενο από το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 11χρονος
Μάριος στο Μενίδι: «Σε όλες τις περιοχές του Δήμου
υπάρχουν υπερβολική ένταση της μουσικής, πολλές
φορές μέχρι πρωίας συνοδευόμενη από ιαχές, πυροβολι-
σμούς και κορναρίσματα».

Προσθέτουν δε ότι «τα παιδιά μας δεν μπορούν να
παίξουν ξέγνοιαστα φοβούμενοι μήπως τους συμβεί κάτι
από ναρκομανείς που περιμένουν να αγοράσουν ναρκω-
τικές ουσίες από τους εμπόρους που βρίσκονται στον
καταυλισμό Αγίου Γεωργίου. Τα παιδιά μας αντικρίζουν
πεταμένες σύριγγες σε διάφορα σημεία όπου έχουν βγει
να παίξουν με κίνδυνο της ζωή στους».

Η διέλευση τοξικομανών και εμπόρων ναρκωτικών
απασχολεί εδώ πολλά χρόνια τους κατοίκους της δυτικής
Αττικής.

Σε παλιότερες επιστολές τους υπήρχαν αναφορές σε
σχολεία, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται πολύ κοντά
στο σχολείο του μικρού Μάριου, που αντιμετωπίζουν
οξύτερο πρόβλημα: «Διέλευση τοξικομανών και εμπόρων
θανάτου από τους παρακείμενους δρόμους των σχολείων
(1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, 7ο Γυμνάσιο Αχαρνών) κατά
τη διάρκεια λειτουργίας τους με σκοπό την προσέλκυση
μαθητών στο χώρο των ναρκωτικών. Αντίστοιχα φαινόμε-
να παρουσιάζονται και στο 3ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο και
7ο Λύκειο Αχαρνών».

Συνεδριάζει το
Δ η μ ο τ ι κ ό
Συμβούλιο Μεγα-

ρέων αύριο  21/6/2017
και  ώρα 20:30 έχοντας
στην ημερήσια διάταξη τα
ακόλουθα θέματα 

Αναμόρφωση πρ/σμού
Δήμου οικονομικού έτους
2017.

Αναμόρφωση πρ/σμού
δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον.
έτους 2017.

Καθορισμός ανωτάτου ύψους
πρ/σμού εξόδων της Δημοτικής
Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου
Μεγαρέων για το οικον. έτος 2018.

Ομοίως της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.

Περί διαγραφής χρεών διαφόρων
οφειλετών του Δήμου.

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.
10/2017 αποφάσεως Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής περί διατήρησης ή απο-
μάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων
στην Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων.

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.

11/2017 αποφάσεως Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής περί απαγόρευσης στά-
θμευσης των οχημάτων στην είσοδο
ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της
οδού Σαρανταπόρου αριθ, 16 στα
Μέγαρα.

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.
12/2017 αποφάσεως Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής περί απαγόρευσης στά-
θμευσης των οχημάτων στην είσοδο
του Ιερού Ναού της Αγ. Παρασκευής
στα Μέγαρα.

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.
13/2017 αποφάσεως Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής περί χορήγησης θέσης

στάθμευσης ΑΜΕΑ για
τον κ. Μελ. Κουφή εμπρ-
ός από την ιδιοκτησία του
επί της οδού Αν.
Μπούσκου αρ. 14 στα
Μέγαρα.

Περί έγκρισης μελέτης
και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή ιδιωτικών
συνδέσεων αποχέτευσης
στο νέο δίκτυο ακαθάρ-
των στην επέκταση

σχεδίου πόλεως Μεγάρων»
Περί έγκρισης μελέτης και καθορι-

σμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή σταμπωτού οδο-
στρώματος βορείως του οικισμού της
Πάχης».

Περί έγκρισης μελέτης του έργου:
«Επίστρωση διαδρόμων στο άλσος
Θεόγνιδος»

Περί έγκρισης έναρξης της διαδι-
κασίας απαλλοτρίωσης παρακειμέ-
νων ιδιοκτησιών του αρχαιολογικού
χώρου της ¨Κρήνης του θεαγένους»
για την απρόσκοπτη επισκεψιμότητα
στον χώρο αυτό.

ΗΗ  έέννααρρξξηη  ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς  ππααρραακκεειιμμέέννωωνν  ιιδδιιοοκκττηησσιιώώνν  
ττοουυ  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  χχώώρροουυ  ττηηςς  ¨̈ΚΚρρήήννηηςς  ττοουυ  θθεεααγγέέννοουυςς»»

Αναμένεται αύριο στο Δ.Σ. Μεγαρεών. Στόχος η απρόσκοπτη επισκεψιμότητα στον χώρο 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΈΈγγκκρριισσηη  77ηηςς  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηηςς

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  
οοιικκ..  ΈΈττοουυςς  22001177..

Καλείσθε να προσέλθετε στην 22η
δημόσια συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, που
θα λάβει χώρα την Τρίτη, 

20 Ιουνίου 2017, και ώρα 20:00
μ.μ., στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του 

Δημαρχιακού Μεγάρου,
για τη συζήτηση και τη λήψη

απόφασης, για το  ένα και μονα-
δικό θέμα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα και με τις δ/ξεις του άρθ-

ρου 67, του Ν. 3852/2010, 
όπως και τις συναφείς,
με τα θέματα, διατάξεις. 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 7ης Αναμόρφ-
ωσης Προϋπολογισμού, οικ.

Έτους 2017.
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Οπαλαίμαχος
α μ υ ν τ ι κ ό ς
ξεκίνησε την

καριέρα του από τους
«Σταχυοφόρους» και
πλέον επιστρέφει ως
προπονητής για να
βοηθήσει στην ανά-
πτυξη των ακαδημιών
και την εκπαίδευση
των νέων ταλέντων.

Σύμφωνα με τη σχε-
τική ενημέρωση

Ο Γιάννης Καλιτζάκης είναι ίσως το μεγαλύτερο
ποδοσφαιρικό κεφάλαιο της πόλης της Ελευσίνας
και αποτελεί τιμή που αποδέχθηκε την πρόταση
για να αναλάβει αυτό το πόστο. Ο Νίντζα όπως
είναι το προσωνύμιο του ξεκίνησε την καριέρα του
από τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ  πριν αγωνιστεί για
ένα εξάμηνο στον Διαγόρα Ρόδου και εν συνεχεία
για μια δεκαετία στον Παναθηναϊκό. Έπειτα
αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και έκλεισε την ποδοσφαιρι-
κή του καριέρα στον Εθνικό Αστέρα.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι είναι ο μονα-
δικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το τρό-

παιο σε όλους
τους τελικούς
του Κυπέλλου
Ελλάδας που
έχει αγωνιστεί
(επτά συνολικά),
έξι φορές με τον
Π α ν α θ η ν α ϊ κ ό
(1988, 1989,
1991, 1993,
1994, 1995) και
μία με την Α.Ε.Κ.
(2000). Με τον
Π α ν α θ η ν α ϊ κ ό
έχει κατακτήσει

επίσης 4 πρωταθλήματα (1990, 1991, 1995, 1996)
και 3 Σούπερ Καπ (1988, 1993, 1994).Έχει αγωνι-
στεί συνολικά 71 φορές με τη γαλανόλευκη φανέλα,
από το 1987 έως το 1998, ενώ υπήρξε στέλεχος
και της Εθνικής Νέων το 1985.

Συμμετείχε στο Μουντιάλ 1994 στις Η.Π.Α., όπου
αγωνίστηκε και στους τρεις αγώνες που έδωσε η
ελληνική ομάδα. Έχει αγωνιστεί επίσης και με την
Μικτή Κόσμου.

Εν τω μεταξύ έγινε το Σάββατο η τελετή λήξης με
απονομές μεταλλίων στα τμήματα.

Πολύτιμη η βοήθεια του στην ανάπτυξη των ακαδημιών 
και την εκπαίδευση των νέων ταλέντων.
ΕΕππιισσττρροοφφήή  ΚΚααλλιιττζζάάκκηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗΣΣ  ΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

ΑΑΠΠΟΟ  ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η πόλη της Ελευσίνας
κινείται στο ρυθμό του μελωδικότερου θεσμού της
Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσι-

κής! 
17 μουσικά σχήματα, 3 μουσικά σύνολα, 3

σύλλογοι/ομάδες, 2 χορωδίες και 8 DJs θα μετατρέψουν
την Ελευσίνα σε μια πελώρια μουσική σκηνή! 

Περισσότεροι από 118 καλλιτέχνες, DJs και χορωδοί
σας περιμένουν στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
στην Ελευσίνα την Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Ιουνίου!

Ένα ηχηρό κάλεσμα που σας προτρέπει να βγείτε και
να ανακαλύψετε την πόλη της Ελευσίνας μετά μουσικής,
να περιηγηθείτε στις μελωδίες, τους ήχους και τα χρώμα-
τα των καλλιτεχνών, να γνωρίσετε μουσικές κοινότητες
και να αφεθείτε στους ρυθμούς της καρδιάς και τη
δύναμη της μουσικής!

 Το πρόγραμμα της Τετάρτης 21 Ιουνίου

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ)
Ηλεκτρονική Μουσική, ώρα έναρξης 20:00
Midnight Pulse feat. Myrto Stylou (live) / Ad. Mark (DJ)

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΑΛΙΑ)
Rock, funk μουσική, ώρα έναρξης 21:00
Τρικάβαλο (live) / Depressed Freedom (live)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Freestyle μουσική, ώρα έναρξης 20:00
Vasilis Vavourakis (DJ) / Lidia M. (DJ)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
Trip Hop-alternative, darkwave electro, ώρα έναρξης

20:00
Magenta Flaws (live) / Meat Injection (live) / Paris

Michailos (DJ)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΛΑΣΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
Ρεμπέτικη μουσική με χορωδία, παραδοσιακή μουσι-

κή, ώρα έναρξης 20:00
Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Μουσικής Συγχορδία

Ασπροπύργου (live) / Μανταρες (live)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ
Freestyle μουσική, ώρα έναρξης 21:00
Mr. FUNkYdROP (DJ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΠΑΥΛΟΥ)
Rock μουσική, ώρα έναρξης 21:00
Ωμέγα (live) / Fotis Anantios (DJ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ)

Σύνολο κρουστών, ώρα έναρξης 20:00
ΠΑΝΔΩΡΑ steelband (live)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΛΙΟΝ»
Funky,soul, pop-rock μουσική, ώρα έναρξης 20:00
On Stage (the band) (live) / Yiannis Nikolaou (DJ)

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ
Indie Pop μουσική, ώρα έναρξης 20:00
Next Time Passions (live) / Phoebus (DJ)

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕ ΚΟΝΤΟΥΛΗ)
Alternative, ethnic, world music, ώρα έναρξης 21:00
ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ (live)

Σήμερα  20 Ιουνίου 2017 και
ώρα 8:30 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα Ελευσίνας, θα

συνεδριάσει η αρμόδια Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να
λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω
θέματα                    της ημερήσιας διά-
ταξης:
1. Λήψη απόφασης για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊ-
σταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξ-
ης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για
την Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού
Λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας- έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 683,24 €.
2. Λήψη απόφασης για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊ-
σταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξ-
ης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για
Προμήθεια Απινιδωτών για τα γήπεδα
και τις Υπηρεσίες του Δήμου (Σ)-
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 6.051,20 €.
3. Λήψη απόφασης για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊ-
σταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξ-
ης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για τα
Προμήθεια Οργάνων Παιδικών
Χαρών (Σ)- έγκριση δαπάνης και διά-
θεση πίστωσης ποσού 29.364,44 €.
4. Λήψη απόφασης για την

υποβολή αιτήματος
προς την Προϊσταμένη
της Οικονομικής Υπηρ-
εσίας του Δήμου μας
για την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέω-
σης για την πραγματο-
ποίηση της δαπάνης
για Αμοιβή Δικαστικών
Επιμελητών  - έγκριση
δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού
11.966,00 €.
5. Λήψη απόφασης για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊ-
σταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξ-
ης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για
την Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχα-
νήματος - έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση πίστωσης ποσού 1.116,00 €.
6. Λήψη απόφασης για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊ-
σταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξ-
ης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για
επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθ-
έντων τελών σύνδεσης με το αποχε-
τευτικό δίκτυο - έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 18.273,03
€.
7. Λήψη απόφασης για την
επανακατάρτιση των όρων της δια-
κήρυξης του συνοπτικού Διαγωνι-
σμού για την: ‘’Προμήθεια Εφαρ-
μογών Μηχανογράφησης του Δήμου

και αδειών Χρήσης Λογισμικού’’ 
8. Κατακύρωση ή μη της ηλεκ-
τρονικής διαπραγμάτευσης με τίτλο:
«Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ελευ-
σίνας (Ειδών Κοινωνικού Παντοπω-
λείου & Λοιπές Πρόσθετες Παροχές
(γάλα) Δήμου Ελευσίνας, 
Τρόφιμα  &  Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας (γάλα) Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,
Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής, Προμήθειες
Ειδών Κυλικείου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας &
Προμήθεια Γάλακτος της Ενιαίας Σχο-
λικής Επιτροπής Α βάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας»
9. Κατακύρωση και ανάδειξη
οριστικού αναδόχου του Συνοπτικού
Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε.
Μαγούλας»
10. Κατακύρωση και ανάδειξη
οριστικού αναδόχου του Συνοπτικού
Διαγωνισμού με τίτλο:           «Προ-
μήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών -
Πολυμηχανημάτων »

Η προμήθεια Απινιδωτών για τα γήπεδα και η εξασφάλιση γάλακτος 
για τα σχολεία της Α βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας

Προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  ––  ΕΕννηημμεερρωωττιικκέέςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  
γγιιαα  ττηηνν  ««ΙΙσσόόττηητταα  ττωωνν  ΦΦύύλλωωνν»»  

σε Γυμνάσια και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων  
από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας Παράρτημα Αχαρνών.

Εκπαιδευτικές – Ενημερωτικές παρεμβά-
σεις για την «Ισότητα των Φύλων» σε
Γυμνάσια και Συλλόγους Γονέων και

Κηδεμόνων  από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας
Παράρτημα Αχαρνών.

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας παράρτημα Αχα-
ρνών, για μια ακόμη φορά σε συνεργασία με τους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και του Διευθυ-
ντές των Σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών,
διοργάνωσαν και υλοποίησαν με μεγάλη συμμε-
τοχή και επιτυχία Εκπαιδευτικές – Ενημερωτικές
παρεμβάσεις για την «Ισότητα των Φύλων» και τα
«Γυναικεία – Ανθρώπινα Δικαιώματα» σε Γυμνάσια
και Λύκεια της περιοχής, κατά το χρονικό διάστημα
Απρίλιος-Μάιος 2017.

Το θέμα της Ισότητας των Φύλων και των Ανθρ-
ωπίνων Δικαιωμάτων ανέλυσαν τα μέλη της Ε.Γ.Ε.:
α) Παμουκτσόγλου Αναστασία Δρ. Κοινωνιολογίας
της Εκπαίδευσης, Αν. Γραμματέας του Πανελλή-
νιου Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε., β) Αλέξανδρου –Πανά Λίτσα,
Πρόεδρος παραρτήματος της Ε.Γ.Ε. Παραρτημα
Αχαρνών.

Μέσα από διάλογο και ανοικτή συζήτηση αναφε-
ρθήκαμε στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την καταπο

λέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλή-
ψεων σχετικά με τα φύλα, την οικογένεια και ζητή-
ματα διαφυλικών σχέσεων σύμφωνα με τα ενδιαφ-
έροντα και την των μαθητών /τριών.

Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τις αρχές και
τη θεσμική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων,
τις υπάρχουσες ανισότητες και διακρίσεις λόγω
φύλου στην αγορά εργασίας, την πολιτική, την
οικογένεια, τη γυναικεία κακοποίηση και την σεξο-
υαλική παρενόχληση και την προστασία των θυμά-
των. Επίσης παρακολούθησαν και σχολίασαν
βίντεο και φωτογραφίες από την εξέλιξη του γυναι-
κείου κινήματος.

Εκτιμούμε ότι αυτές οι ενημερωτικές-εκπαιδευτι-
κές παρεμβάσεις βοήθησαν στην ενημέρωση κι
ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων
των νέων ανθρώπων που συμμετείχαν. Θεωρούμε
όμως ότι χρειάζεται να συνεχιστούν τέτοιες παρεμ-
βάσεις-συζητήσεις με το νέο σχολικό έτος, ώστε οι
μαθήτριες και οι μαθητές μέσα από διάλογο, κριτι-
κή σκέψη, να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδρ-
αση των ιδεών και να μεταβάλουν τη στάση τους
απέναντι σε αναχρονιστικές- στερεοτυπικές αντιλή-
ψεις. 

ΛΛΛΛΕΕΕΕΣΣΣΣΧΧΧΧΗΗΗΗ    ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΓΓΓΓΝΝΝΝΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗΣΣΣΣ    22222222    ////6666////2222000011117777
Ο πολυγραφότατος συγγραφέας

Θοδωρής Γρηγοριάδης, στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου!!!

Τα Μέλη της Λέσχης Ανάγ-
νωσης Βιβλιοθήκης Ασπρ-
οπύργου,   για την επό-

μενη συνάντησή τους,  διαβά-
ζουν βιβλία του Θοδωρή Γρηγο-
ριάδη!!       

Όσοι έχετε διαβάσει και επιθ-
υμείτε να γνωρίσετε το συγγρα-
φέα και να συνομιλήσετε μαζί
του,  σας περιμένουμε την Πέμ-
πτη 22 Ιουνίου 2017, στις 18:30,
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη,
στον 3ο όροφο του Πνευματικού
Κ έ ν τ ρ ο υ ,
Αλέκου Παναγούλη 13.

Γεννήθηκε το 1956 στο Παλαιοχώρι Παγγαίου του νομού Καβά-
λας. Σπούδασε αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1979. Δίδαξε
αγγλικά σε δημόσια σχολεία της Θράκης και της Αθήνας από το
1982 ως το 2010. Άρχισε να δημοσιεύει διηγήματα τη δεκαετία
του '80 στα λογοτεχνικά περιοδικά Υπόστεγο, Οδός Πανός και
Εντευκτήριο. Το πρώτο του μυθιστόρημα, Οι κρυμμένοι άνθρω-
ποι, εκδόθηκε το 1990 και αμέσως μετά, το 1991, η συλλογή διη-
γημάτων Ο αρχαίος φαλλός. Ευρύτερα γνωστός έγινε με το μυθ-
ιστόρημα Ο Ναύτης το 1993. 
Την τριετία 1999-2001 συνεργάσθηκε με την Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Σερρών, διοργανώνοντας λογοτεχνικά σεμινάρια και
ομάδες ανάγνωσης και παρουσιάζοντας πολιτιστικές ειδήσεις
καθώς και την στήλη 1002 βιβλία στο site της βιβλιοθήκης. 
Το 2007-2010 λαμβάνει μέρος στον καινούργιο κύκλο λογο-
τεχνικών σεμιναρίων στην Βιβλιοθήκη με τον τίτλο Μυθιστόρ-
ημα: δημιουργικές αναγνώσεις. 
Η νουβέλα του Δεύτερη γέννα ανέβηκε στο ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας
το 2010 στα πλαίσια του Φεστιβάλ Καβάλας, ως θεατρικός
μονόλογος με πρωταγωνίστρια την Φιλαρέτη Κομνηνού, σε
σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη. Επί σειρά ετών συνεργάζεται ως
τακτικός κριτικός βιβλίων ξένης λογοτεχνίας στις εφημερίδες Το
Βήμα, Τα Νέα καθώς και στο Βιβλιοδρόμιο. 
Το μυθιστόρημά του Το Παρτάλι ανέβηκε το 2011 στο Φεστιβάλ
Αθηνών ως θεατρικός μονόλογος, βασισμένος στο ομώνυμο
μυθιστόρημα, με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Στέργιογλου και σε
σκηνοθεσία Στέλιου Κρασανάκη. Το 2015 στο Φεστιβάλ
Φιλίππων παίχθηκε ο μονόλογος "Ο ξεχασμένος άγγελος των
Φιλίππων" ενταγμένος στην παράσταση 'Οι επτά άγγελοι των
Φιλίππων" σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη.                                                                                                      

««ΜΜιιαα  γγυυννααίίκκαα  ππέέρραασσεε»»:: ΜΜοουυσσιικκοοχχοορρεευυττιικκήή  ππααρράάσστταασσηη  
ττοουυ  11οουυ  ΓΓΕΕΛΛ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στις 9:00 μμ. στο κινηματοθέατρο
Γαλαξίας, στον Ασπρόπυργο, το Μουσικό Εργαστήρι του 1ου
ΓΕΛ Ασπροπύργου θα παρουσιάσει τη μουσικοχορευτική παρά-

σταση «Μια γυναίκα πέρασε».

Ένα μουσικό ταξίδι-αφιέρωμα στις γυναικείες φωνές του ελληνικού
ελαφρού τραγουδιού στο διάστημα 1930-1980. 

Τραγούδια των Θεοφανίδη, Σουγιούλ, Μουζάκη, Μωράκη, Πλέσσα,
Χατζιδάκη, Σπανού εκφρασμένα αυτήν την περίοδο από σπουδαίες ερμ-
ηνεύτριες: Σοφία Βέμπο, Στέλλα Γκρεκα, Δανάη, Ρενα Βλαχοπούλου,
Καίτη Μπελίντα, Νάνα Μούσχουρη,Μάγια Μελάγια, Μαίρη Λω, Αντζελα
Ζήλεια, Μαίρη Λίντα, Κλειώ Δενάρδου, Νάντια Κωνσταντοπούλου, Τζένη
Βάνου, Μαρινέλλα, Αλέκα Κανελλίδου, Αρλέττα, Χάρις Αλεξίου.

Υπεύθυνη Μουσικού Εργαστηρίου 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου: Σκληρού
Φανή

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, 9:00μμ Κινηματοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»
Υψηλάντου και Mιαούλη 6, Ασπρόπυργος
Είσοδος ελεύθερη
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««ΕΕιιρρήήννηη  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοφφάάννηη»»  
από την Παιδική Θεατρική
ομάδα, απόψε στις 21:00

στο Πάρκο Μαγούλας 
Το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α

σας ενημερώνει ότι οι θεατρικές παραστάσεις του
Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας στο πλαίσιο του
μήνα Λαογραφίας 2017, που αναβλήθηκαν λόγω
κακών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθούν
τις εξής ημερομηνίες:

1. Τρίτη 20 Ιουνίου, «Ειρήνη του Αριστοφ-
άνη» από την Παιδική Θεατρική ομάδα, στο Πάρκο
Μαγούλας και ώρα 21:00.

2. Παρασκευή 23 Ιουνίου, «Χαμάμ Γυναικών»
από την ομάδα Ενηλίκων, στο Πάρκο Μαγούλας
και ώρα 21:00.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Βασιλείου Μαρία

GGoollddeenn  CCiittyy  --  ΜΜυυσσττήήρριιοο  ΚΚααννάάλλιι
ΈΈνναα  ππααρρααλλιιαακκόό  κκέέννττρροο  πποολλιιττιισσμμοούύ  σσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  ΒΒρρέέμμηηΈΈνναα  ππααρρααλλιιαακκόό  κκέέννττρροο  πποολλιιττιισσμμοούύ  σσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  ΒΒρρέέμμηη

Έως τις 16 Ιουλίου 2017 στο Παλιό Αναψυκτήριο Ο.Λ.Ε., Παραλία Ελευσίνας 

Από τις 10 Ιουνίου μέχρι τις 16 Ιουλίου ένα ιδι-
ότυπο πολιτιστικό κέντρο, κατά το ότι
βρίσκεται το μισό στην Ελευσίνα και το άλλο

μισό στη Βρέμη, ανοίγει τις πύλες του και συνδέει
μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων τους κατοίκους
δύο διαφορετικών πόλεων της Ευρώπης. Πρόκειται
για το “Golden City - Μυστήριο Κανάλι”, που
στηρίζεται σε ιδέα της Γερμανίδας μουσικού και
σκηνοθέτη Frauke Wilhelm, η οποία συνεργάστηκε
με τους καλλιτέχνες από την Ελλάδα Δήμητρα
Γκλιάτη, Νάντια Καβουλάκου, Δημήτρη Μπαμπίλη,
Τατιάννα Πίττα και Adrian Frieling και την Ελευσίνα
2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Για ένα μήνα περίπου, οι δύο χώροι συνδέονται
ζωντανά μέσω Skype και οι καλλιτέχνες σε Ελευσίνα
και Βρέμη παρουσιάζουν από κοινού ένα πρόγραμ-
μα ειδικά φτιαγμένο για αυτήν την ιδιαίτερη “συνο-
μιλία”, που περιλαμβάνει μικρότερες και μεγαλύτερ-
ες "παραστάσεις", υπαίθρια δρώμενα και συναντή-
σεις μουσικών σχημάτων, εργατικών σωματείων,
τοπικών συλλόγων κ.α. Τραγούδι, χορός, συζητή-
σεις και διαδραστικά παιχνίδια χαρακτηρίζουν αυτή
την ιδιότυπη επικοινωνία ανάμεσα στους κατοίκους
της Βρέμης και της Ελευσίνας. Επιπλέον, οι θεατές-
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν
για τη ζωή τους, τη δουλειά τους, να μοιραστούν
ιστορίες της πόλης τους, αλλά και τα όνειρα και τις
ανησυχίες τους για την Ευρώπη. Κάθε βραδιά
στηρίζεται σε υλικό που προέκυψε από την έρευνα
των καλλιτεχνών στις δύο πόλεις και σε συνεν-
τεύξεις τους με τους κατοίκους.  

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων τις
επόμενες ημέρες έχει ως εξής: 

Τρίτη 20 Ιουνίου, 21:00: Τα λιμάνια της Ευρώπης

Λιμενεργάτες, ναυτικοί και συνδικαλιστές μιλάνε
για το παρελθόν και το σήμερα της εργασίας στα
εμπορικά λιμάνια της Βρέμης και της Ελευσίνας. Με
τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και
την υποστήριξη του BLG Logistics Group

Τετάρτη 21 Ιουνίου, 19:00: Ευρωπαϊκή Ημέρας
Μουσικής

Μαθητικές μπάντες από την Ελευσίνα και τη Βρέμη
σε κοινή εμφάνιση.

Παρασκευή 23 Ιουνίου, 21:00: Πρόσφυγες

Η προσφυγική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η
Ευρώπη από ελληνική και γερμανική οπτική γωνία.

Πέμπτη 29 Ιουνίου, 21:00: Αυτοσχέδιο μουσικό
γλέντι -Lokalrunde.

Πώς γίνεται ένα γλέντι μέσω skype; Στο πλαίσιο
της δημιουργικής ανταλλαγής, η ελληνογερμανική
συμμαχία θα δοκιμάσει το αδύνατο: ένα αυτοσχεδια-
στικό μουσικό γλέντι (στα γερμανικά Lokalrunde)
από απόσταση!

ΙΟΥΛΙΟΣ
Σάββατο 1 Ιουλίου, 21:00: Δύο πόλεις, ένα τραπέζι

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας «Το Αδράχτι»
και Ο Γερμανικός Σύλλογο Νοικοκυρών μαγειρεύουν
από κοινού παραδοσιακά εδέσματα, ανταλλάσσον-
τας συνταγές και ιστορίες.

Κυριακή 2 Ιουλίου, 12:00: Ανοιχτά μικρόφωνα -
ελληνογερμανική "βουλή"

Μια ελληνογερμανική ανταλλαγή λέξεων μπροστά
από το σκηνικό των λιμανιών, στην Ελευσίνα και τη
Βρέμη. Κάθε ομιλητής - ομιλήτρια έχει τρία λεπτά
χρόνο για μια θερμή τοποθέτηση σχετικά με τις
ελληνογερμανικές σχέσεις! Καλούμε: Ομιλητές και
ομιλήτριες, που έχουν κάτι να πουν, που πάντα ήθε-
λαν να βροντοφωνάξουν τη γνώμη τους, ή ακόμη
που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα στερεότ-
υπα, για κάθε τι ελληνογερμανικό, γερμανοελληνικό,
και βέβαια με πάθος, σεβασμό, και πάντα μόνο
δημιουργικές συγκρούσεις. Καλωσορίζουμε προσω-
πικές εντυπώσεις και εμπειρίες, περιγραφές ή βιο-
γραφικές ιστορίες και πολιτικές θέσεις…

Τρίτη 4 Ιουλίου, 21:00: Ο Πανελευσινιακός συναν-
τά τον Αθλητικό Σύλλογο Βρέμης (BSV).

Ιστορίες  ποδοσφαίρου, συνθήματα, και στιγμές
από ματς ένδοξων τοπικών ομάδων. Ποιος είναι ο
ρόλος ενός “μικρού” αθλητικού συλλόγου για μια 

τοπική κοινότητα; Πώς ενσαρκώνει κοινά όνειρα,
στόχους αλλά και εχθρότητες; Παλαίμαχοι και εν ενε-
ργεία αθλητές αλλά και φίλαθλοι παρεμβαίνουν στη
συζήτηση με μόνο διαιτητή την σύνδεση μέσω
skype.

Τετάρτη 5 Ιουλίου, 21:00: Βραδιά έκπληξη

Όλα μπορούν να γίνουν, τίποτα δεν επιβάλλεται!
Η μουσική και το θέατρο θα είναι σίγουρα εκεί..

Τετάρτη 12 Ιουλίου,  21:00: Μμουσικοθεατρικό
φινάλε στην Βρέμη

Οι καλλιτέχνες της Ελευσίνας μεταφέρονται στη
Βρέμη και η καλλιτεχνική ομάδα βρίσκεται για
πρώτη φορά στον ίδιο τόπο. Στην Ελευσίνα παρα-
κολουθούμε την παράσταση μέσω skype.

Σάββατο 15 Ιουλίου, 21:00: Μουσικοθεατρικό
φινάλε στην Ελευσίνα

Η καλλιτεχνική ομάδα μεταφέρεται ολόκληρη στην
Ελευσίνα για το κλείσιμο του κέντρου, ενώ το κοινό
της Βρέμης παρακολουθεί μέσω skype.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις.

Χώρος: Παλιό Αναψυκτήριο Ο.Λ.Ε., Παραλία Ελευ-
σίνας (goo.gl/maps/JjHUSxrtdds)

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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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. 18ης / 2017  
συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.                                                                     

Αρ. απόφ.:249/2017
ΘΕΜΑ: Έγκριση αναγκαιότ-

ητας και εκτέλεσης της προ-
μήθειας με τίτλο: «Προμήθεια

ιστών Φωτισμού».

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την
26η Μαϊου 2017, ημέρα Παρασ-
κευή και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρ-
οπύργου ύστερα από την υπ’αρ-
ιθμ. 18744/22-05-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη
του Συμβουλίου, και στον Δήμα-
ρχο, 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 25
και απόντα τα 8, 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.ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 4 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 5 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
2. ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
4. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη
συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη,
υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραμπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης,  

εισηγούμενος το 9ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης  με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας και
εκτέλεσης της προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια ιστών Φωτι-
σμού», και έθεσε υπόψη των
μελών του συμβουλίου, την υπ’
αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./24.05.2017,
εισήγηση  του Διευθυντή  Πολεο-
δομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ασπροπύργου, κου
Καραγιαννίδη Παναγιώτη, η
οποία έχει ως εξής :

« Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτρο-
πή του» και σύμφωνα με το άρθρο
72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονομικής λειτο-
υργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
(…), δ) αποφασίζει για την έγκρι-
ση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφ-
ασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων συνάγεται ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο, ως όργανο
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,
έχει γενική αρμοδιότητα και αποφ-
ασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., 

εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα των λοιπών οργά-
νων του Δήμου. 
Όσον αφορά ειδικότερα στην
έγκριση εκτέλεσης ορισμένης
δημοτικής υπηρεσίας, η αρμοδιότ-
ητα ανήκει στο Δημοτικό
Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση,
όταν η υπηρεσία ανατίθεται με
απευθείας ανάθεση, λόγω της
συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας
περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για
την έγκρισή της είναι η Οικονομική
Επιτροπή. 
Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επι-
τροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο
για την έγκριση μιας δαπάνης και
τη διάθεση της σχετικής πίστω-
σης, σύμφωνα με την Πράξη
33/2012 του Τμήματος 7 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Δήμος εδώ και τρία χρόνια ακο-
λουθεί την τακτική να τοποθετεί
υψηλούς ιστούς ίσους ή μεγαλύτε-
ρους των 6m, είτε σε νεοφωτιζό-
μενες περιοχές, είτε σε αντικατά-
σταση φθαρμένων ή κατεστραμ-
μένων παλαιοτέρων ιστών. Η τακ-
τική αυτή μέχρι σήμερα έχει δώσει
εξαιρετικά αποτελέσματα και στις
περιοχές των νέων ιστών έχουν
σχεδόν εξαλειφθεί τα φαινόμενα
βανδαλισμού. Οι ανάγκες βέβαια
είναι πολύ μεγάλες, όμως με μία
πρόβλεψη για νέους ιστούς κατ΄
έτος, σταδιακά θα λυθεί ένα πολύ
μεγάλο πρόβλημα.   
Ο προϋπολογισμός της προμήθει-
ας ανέρχεται σε 226.000 € και με
Κ.Α. 20.7135.066 έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του έτους
2017. Η ανάθεση της προμήθειας
λόγω προϋπολογισμού, θα γίνει
με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό (ανοικτή διαδικασία) του άρθ-
ρου 27 του ν. 4412/2016.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρ-
ακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
για τη λήψη της σχετικής απόφα-
σης «Έγκριση αναγκαιότητας και
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο 

“Προμήθεια ιστών Φωτισμού”».
Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθ-
ειας και οι όροι του διαγωνισμού
θα καθοριστούν με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής».

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη :
1.Την εισήγηση του Προέδρου,
κου Αντωνίου Καραμπούλα,
2.Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
Δ.Υ/24.05.2017 εισήγηση  του
Διευθυντή Πολεοδομίας και
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ασπροπύργου, κου Καραγιαν-
νίδη Παναγιώτη, 
3.Το άρθρο 65, παρ. 1 του Ν.
3852/2010, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της αναγκαιότητας
και εκτέλεσης της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια ιστών Φωτι-
σμού», τάχθηκαν  είκοσι πέντε
(25) 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 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
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  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
17.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 4 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 5 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και                           

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα
και την εκτέλεση της προ-
μήθειας με τίτλο :  «Προμήθ-
εια ιστών Φωτισμού»,
ποσού διακοσίων είκοσι έξι
χιλιάδων ευρώ
(226.000,00€), για την οποία
υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση, υπό Κ.Α.
20.7135.066, στον προϋπο-
λογισμό του Έτους 2017.
Η ανάθεση της προμήθειας
λόγω προϋπολογισμού, θα
γίνει με ανοικτό ηλεκτρο-
νικό  διαγωνισμό, (ανοικτή
διαδικασία) του άρθρου 27,
του Ν. 4412/2016.
Ο τρόπος εκτέλεσης της
προμήθειας και οι όροι του
διαγωνισμού, θα καθορι-
στούν με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού  συντάχθηκε  και
αναγνώσθηκε  το  πρακτικό
αυτό, υπογράφεται  ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθμό 249/2017.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.
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.

18ης / 2017  συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                     

Αρ. απόφ.:246/2017
ΘΕΜΑ: Έγκριση αναγκαιότ-

ητας και εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας με τίτλο: «Αποξήλωση
παράνομων πινακίδων και
τοποθέτηση οδοδεικτών και
πινακίδων κυκλοφορίας».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την  26η
Μαϊου 2017, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθμ.
18744/22-05-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη
του Συμβουλίου, και στον Δήμα-
ρχο, 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 25
και απόντα τα 8, 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.ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 4 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 5 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
2. ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
4. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
7 . Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη
συνεδρίαση.
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, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης,
εισηγούμενος το 6ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης  με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας και εκτέ-

λεσης της υπηρεσίας με τίτλο:
«Αποξήλωση παράνομων
πινακίδων και τοποθέτηση
οδοδεικτών και πινακίδων
κυκλοφορίας», και έθεσε υπόψη
των μελών του συμβουλίου, την
υπ’ αριθμ. πρωτ.
Δ.Υ./24.05.2017, εισήγηση  του
Διευθυντή  Πολεοδομίας και
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ασπροπύργου, κου Καραγιαννίδη
Παναγιώτη, η  οποία έχει ως εξής
:

« Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτρο-
πή του» και σύμφωνα με το άρθρο
72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονομικής λειτο-
υργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
(…), δ) αποφασίζει για την έγκρι-
ση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφ-
ασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων συνάγεται ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο, ως όργανο
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,
έχει γενική αρμοδιότητα και αποφ-
ασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α.,
εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής διάταξης, ανήκουν στην

αρμοδιότητα των λοιπών οργά-
νων του Δήμου. Όσον αφορά
ειδικότερα στην έγκριση εκτέλε-
σης ορισμένης δημοτικής υπηρ-
εσίας, η αρμοδιότητα ανήκει στο
Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’
εξαίρεση, όταν η υπηρεσία
ανατίθεται με απευθείας ανάθεση,
λόγω της συνδρομής εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο
όργανο για την έγκρισή της είναι η
Οικονομική Επιτροπή. 
Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επι-
τροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο
για την έγκριση μιας δαπάνης και
τη διάθεση της σχετικής πίστω-
σης, σύμφωνα με την Πράξη
33/2012 του Τμήματος 7 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Από την νομοθεσία αλλά και από
τις συνεχείς οχλήσεις και παρεμ-
βάσεις των αρμοδίων οργάνων,
προκύπτει η αναγκαιότητα για
εργασίες αποξήλωσης των διαφ-
ημιστικών και άλλων πινακίδων
που βρίσκονται παρανόμως σε
διάφορα σημεία του Δήμου είτε σε
κοινόχρηστους χώρους (π.χ.
πεζοδρόμια) είτε σε στέγες ιδιω-
τικών κτιρίων. Πρόκειται για
εργασία εξειδικευμένη και με
μεγάλο όγκο, εργασία την οποία
δεν μπορούν να υλοποιήσουν τα
συνεργεία του Δήμου λόγω
ελλείψεως προσωπικού αλλά και
ειδικών μηχανημάτων. Τα αυτά
ισχύουν και προς την τοποθέτηση
νέων πινακίδων, τουλάχιστον ως
προς τον όγκο της εργασίας και
την διαθεσιμότητα των συνερ-
γείων. Στον προϋπολογισμό του
έτους 2017, και με Κ.Α.
30.7333.015 έχει εγγραφεί ποσό
70.000 για το 2017. Η   ανάθεση
της υπηρεσίας λόγω προϋπολογι-
σμού, θα γίνει με συνοπτικό δια-
γωνισμό του άρθρου 117 του ν.
4412/2016.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρ-
ακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
για τη λήψη της σχετικής απόφα-
σης «Έγκριση αναγκαιότητας και
εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο
“Αποξήλωση παράνομων

πινακίδων και τοποθέτηση οδο-
δεικτών και πινακίδων κυκλοφο-
ρίας”».
Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας και οι όροι του διαγωνισμού
θα καθοριστούν με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής».
Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη :

1.Την εισήγηση του Προέδρου,
κου Αντωνίου Καραμπούλα,
2.Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
Δ.Υ/24.05.2017 εισήγηση  του
Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, κου Καραγιαννίδη
Παναγιώτη, 
3.Το άρθρο 65, παρ. 1 του Ν.
3852/2010, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της αναγκαιότητας
και εκτέλεσης της υπηρεσίας με
τίτλο «Αποξήλωση παράνομων
πινακίδων και τοποθέτηση οδο-
δεικτών και πινακίδων κυκλοφο-
ρίας», τάχθηκαν  δέκα οκτώ  (18)
μέλη του συμβουλίου, και ονομα-
στικά 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 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
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  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
17.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ

Κατά τάχθηκαν, επτά  (7) μέλη
του συμβουλίου, και ονομαστι-
κά οι κ.κ. :
1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
2. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
3. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,
4. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, 

5. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
7. ΓΚΟΛΕΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

και  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα και
την εκτέλεση της εργασίας με
τίτλο :  «Αποξήλωση παράνο-
μων πινακίδων και τοποθέτ-
ηση οδοδεικτών και πινακίδων
κυκλοφορίας», ποσού εβδο-
μήντα χιλιάδων ευρώ
(70.000,00€), για την οποία
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστω-
ση, υπό Κ.Α. 30.7333.015 στον
προϋπολογισμό του Έτους
2017.
Η ανάθεση της υπηρεσίας
λόγω προϋπολογισμού, θα
γίνει με συνοπτικό διαγωνι-
σμό, του άρθρου 117, του Ν.
4412/2016.
Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας και οι όροι του διαγωνι-
σμού, θα καθοριστούν με
απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθμό
246/2017.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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Η ΚΕΔΕ, μάλιστα, προσάπτει ευθύνες σε στελέχη της
κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο κ. Σκουρλέτης, κατ-
ηγορώντας τον πως "αποδεικνύεται ανίκανος να δώσει
λύση στο πρόβλημα που δημιούργησαν οι αδιέξοδες
πολιτικές επιλογές του, στο ζήτημα των συμβασιούχων".

"Έχει το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη από τους χιλιά-
δες εργαζόμενους συμβασιούχους, τους οποίους ξεγέλα-
σε κι εξακολουθεί να εμπαίζει, υποσχόμενος τους μια
δήθεν συνολική λύση στο πρόβλημα τους; Παίζει με τις
ζωές των ανθρώπων ο κ. Σκουρλέτης;" συμπληρώνει
στην ανακοίνωσή της.

Σχετικά με τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων το
ΥΠΕΣ, ενημερώνει ότι το ζήτημα θα κριθεί οριστικά στο
επίπεδο των τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
θυμίζει την νομική αρχή ότι εργασία ήδη παρασχεθείσα
πρέπει να πληρώνεται, ενώ διαβεβαιώνει ότι «σε κάθε
περίπτωση η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα ανάλ-
ηψης κάθε, τυχόν απαραίτητης, πρωτοβουλίας για να
διασφαλιστεί η καταβολή των δεδουλευμένων».

Το υπουργείο κάνει λόγο για «αρνητική εξέλιξη» για τη
συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, προσθέτοντας 

πως η εν λόγω απόφαση αναδεικνύει «το
αδιέξοδο της κάλυψης πάγιων και διαρκών
αναγκών μέσω συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου» στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ.

Υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση ήδη εξετάζει
το θέμα και προσθέτει πως «σύντομα θα
κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, πολιτικές
δυνάμεις και φορείς, να τοποθετηθούν σε
ένα ζήτημα που δημιουργήθηκε εδώ και
δεκαετίες απολύτως συνειδητά».

Αναφερόμενο στην ΚΕΔΕ, το ΥΠΕΣ επι-
σημαίνει ότι «η σπουδή της να συνδέσει τη
συγκεκριμένη κρίση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου με την ακύρωση της όποιας οριστικής

και συνολικής λύσης στο ζήτημα των συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, ελπίζουμε
να μην αποτυπώνει την πραγματική στάση της απέναντι
στους εργαζόμενους».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, την Πέμπτη 22
Ιουνίου, και ώρα 10.00 π.μ., θα συνεδριάσει με θέμα, την
αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος των συμβα-
σιούχων στους Δήμους, μετά την καθαρογραφή της
απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Την ίδια μέρα, στις 11 το πρωί, έχει προγραμματιστεί
συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με τον
Υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειμένου να αναζητηθούν άμεσα από
κοινού λύσεις, που θα αντιμετωπίζουν ριζικά το πρόβ-
λημα, διασφαλίζοντας την παραμονή των

Γ. Πατούλης: «Καλώ τα Δημοτικά Συμβούλια να 
πάρουν αποφάσεις υπέρ των συμβασιούχων»

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ καλεί όλα τα
Δημοτικά Συμβούλια να συνεδριάσουν, προκειμένου να
πάρουν αποφάσεις υπέρ των συμβασιούχων.

Επιστολές σε ΠΟΕ-ΟΤΑ & ΠΟΠ-ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, με σχετικές επιστολές που
απέστειλε στην ΠΟΕ-ΟΤΑ και στην ΠΟΠ-ΟΤΑ καλεί τα
Προεδρεία τους να παραστούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να διατ-
υπώσουν τις θέσεις τους, έτσι ώστε να διαμορφωθεί
κοινή πρόταση για την επίλυση του ζητήματος, η οποία
θα παρουσιαστεί αμέσως μετά τη συνεδρίαση στον
αρμόδιο Υπουργό Π. Σκουρλέτη.

Πέμπτη 22 Ιουνίου: Κρίσιμη μέρα για τους συμβασιούχους των ΔήμωνΠέμπτη 22 Ιουνίου: Κρίσιμη μέρα για τους συμβασιούχους των Δήμων

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.

18ης / 2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφ.:248/2017       
ΘΕΜΑ:   Έγκριση αναγκαιότ-
ητας και εκτέλεσης του έργου
με τίτλο «Προμήθεια συστημά-

των αντικεραυνικής προ-
στασίας και προστασίας έναντι
κρουστικών υπερτάσεων στα
σχολικά κτίρια του Δήμου».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 26η
Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 20.00 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την υπ` αριθμ.
18744/22-05-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα,η
οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη
του Συμβουλίου, και στον Δήμα-
ρχο, 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 25
και απόντα τα  8, 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.ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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. ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 4 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 5 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
2. ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
4. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη
συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη,
υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραμπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 8ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο,
«Έγκριση αναγκαιότητας και
εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«Προμήθεια συστημάτων αντι-
κεραυνικής προστασίας και
προστασίας έναντι κρου-
στικών υπερτάσεων στα σχολι-
κά κτίρια του Δήμου», έθεσε
υπόψη των μελών  την υπ αριθμ.
ΔΥ/24 Μαϊου  2017 εισήγηση, του
Διευθυντή Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, κο Πανα-
γιώτη Καραγιαννίδη, η οποία έχει
ως εξής:.

«Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτρο-
πή του» και σύμφωνα με το άρθρο
72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονομικής λειτο-
υργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
(…), δ) αποφασίζει για την έγκρι-
ση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφ-
ασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω 

διατάξεων συνάγεται ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο, ως όργανο
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,
έχει γενική αρμοδιότητα και αποφ-
ασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α.,
εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα των λοιπών οργά-
νων του Δήμου. Όσον αφορά
ειδικότερα στην έγκριση εκτέλε-
σης ορισμένης δημοτικής υπηρ-
εσίας, η αρμοδιότητα ανήκει στο
Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’
εξαίρεση, όταν η υπηρεσία
ανατίθεται με απευθείας ανάθεση,
λόγω της συνδρομής εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο
όργανο για την έγκρισή της είναι η
Οικονομική Επιτροπή. 
Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επι-
τροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο
για την έγκριση μιας δαπάνης και
τη διάθεση της σχετικής πίστω-
σης, σύμφωνα με την Πράξη
33/2012 του Τμήματος 7 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ασφάλεια των μαθητών και
διδασκόντων καθιστά επιτακτική
την ανάγκη κατασκευής ή επισκε-
υής των αλεξικέραυνων των σχο-
λείων του Δήμου. Τα περισσότερα
αλεξικέραυνα έχουν καταστραφεί
και κυρίως έχουν κλαπεί. Το έργο
είναι απολύτως εξειδικευμένο και
δεν μπορεί να εκτελεσθεί από τα
συνεργεία της Υπηρεσίας μας.
Ο προϋπολογισμός του έργου θα
ανέρχεται σε 100.000€ και με Κ.Α.
15.7135.087 έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του έτους 2017.
Η ανάθεση του έργου λόγω προϋ-
πολογισμού, θα γίνει με ανοικτό
διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία)
του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρ-
ακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
για τη λήψη της σχετικής απόφα-
σης «Έγκριση αναγκαιότητας και
εκτέλεσης του έργου με τίτλο
“Προμήθεια συστημάτων αντικερ-
αυνικής προστασίας και προ

στασίας έναντι κρουστικών υπε-
ρτάσεων στα σχολικά κτίρια του
Δήμου”».
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και
οι όροι του διαγωνισμού θα καθο-
ριστούν με απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει  σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:

•Την υπ αριθμ. Δ.Υ./24  Μαΐου
2017 εισήγηση, του Διευθυντή
Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρ-
εσιών, κο Παναγιώτη Καραγιαν-
νίδη
•Την εισήγηση του Προέδρου κου
Αντωνίου Καραμπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης
αναγκαιότητας και εκτέλεσης του
έργου με τίτλο «Προμήθεια
συστημάτων αντικεραυνικής
προστασίας και προστασίας
έναντι κρουστικών υπερτά-
σεων στα σχολικά κτίρια του
Δήμου»,  τάχθηκαν είκοσι
πέντε  (25) μέλη του συμβου-
λίου, 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) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
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) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 5 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα και
εκτέλεση του έργου με τίτλο
«Προμήθεια συστημάτων αντι-
κεραυνικής προστασίας και
προστασίας έναντι κρου-
στικών υπερτάσεων στα σχολι-
κά κτίρια του Δήμου» προϋπο-
λογισμού  100.000€  και έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του έτους 2017, υπό  Κ.Α.
15.7135.087. Η ανάθεση του
έργου λόγω προϋπολογισμού,
θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό
(ανοικτή διαδικασία) του άρθρ-
ου 27 του ν. 4412/2016.
Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας και οι όροι του διαγωνι-
σμού θα καθοριστούν με απόφ-
αση της Οικονομικής Επιτρο-
πής

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό 248
/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  σσττιιγγμμήή  πποουυ  ττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
««δδεείίχχννεειι»»  ααπποολλύύσσεειιςς  σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν  σσττοουυςς  

ΔΔήήμμοουυςς,,  ττοο  ΥΥΠΠΕΕΣΣ  εεππιιμμέέννεειι  νναα  εεππιιθθυυμμεείί  
ττηη  μμοοννιιμμοοπποοίίηησσηη  άάλλλλωωνν  κκααττηηγγοορριιώώνν  

σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν  σσττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  ((κκοοννττάά  σσττοουυςς
3300..000000  σσττοο  σσύύννοολλοο)),,  οοιι  οοπποοίίοοιι  κκααλλύύππττοουυνν  

μμόόννιιμμεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ((ππχχ  εερργγααζζόόμμεεννοοιι
σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  ΣΣππίίττιι»»))..  

ΓΓιιαα  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  ττωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  μμεε  ββάάσσηη  τταα
οοπποοίίαα  θθαα  μμοοννιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  3300..000000

σσυυμμββαασσιιοούύχχοοιι  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  θθαα  ζζηηττηηθθεείί  
ααππόό  ττοο  ΥΥΠΠΕΕΣΣ  ββοοήήθθεειιαα  ααππόό  ττοονν  ΑΑΣΣΕΕΠΠ..

ΠΠρροοςς  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  ααννααμμέέννεεττααιι  
ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  δδιιααλλόόγγοουυ  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  ππρροοςς
όόλλαα  τταα  κκόόμμμμαατταα  ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα

υυππάάρρχχεειι  ννοομμοοθθεεττιικκήή  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ππρριινν  ττοο  ττέέλλοοςς
ττοουυ  22001177..ΚΚααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  όόμμωωςς,,  

ττηηςς  μμοοννιιμμοοπποοίίηησσηηςς  σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν    μμέέσσωω  ττηηςς
μμεεττααττρροοππήήςς  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  οορριισσμμέέννοουυ  

χχρρόόννοουυ  σσεε  σσυυμμββάάσσεειιςς  ααοορρίίσσττοουυ  χχρρόόννοουυ  ((ΙΙΔΔΑΑΧΧ))
υυππάάρρχχοουυνν  σσυυννττααγγμμααττιικκάά  εεμμππόόδδιιαα  

((δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  ττοο  ΣΣύύννττααγγμμαα  δδεενν  εεππιιττρρέέππεειι  ττηη
μμεεττααττρροοππήή  σσυυμμββάάσσεεωωνν))..
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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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττμμ..  ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733882233441188..

Ηαλλαγή σελίδας στην ιστορία του
ΑΟ Ζωφριάς είναι γένους
θηλυκού! Για πρώτη φορά από

την ίδρυση του συλλόγου (1975) την θέση
του προέδρου αναλαμβάνει μια γυναίκα.
Ο λόγος για την Ιωάννα Ζαλοκώστα, η
οποία στις πρόσφατες εκλογές του ΑΟ
Ζωφριάς για την ανάδειξη νέου διοικητι-
κού συμβουλίου, εξελέγη πανηγυρικά με
συντριπτική πλειοψηφία 96! ψήφων επί
105 μελών που συνολικά ψήφισαν! 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο ΔΣ που
προέκυψε στελεχώνουν ακόμα 3 γυναίκες
και μάλιστα σε καίριες θέσεις όπως είναι
αυτές των γραμματέων και του ταμία.

Αμέσως μετά την εκλογή της στην προε-
δρία η κυρία Ζαλοκώστα έδωσε το στίγμα
των προτεραιοτήτων της νέας διοίκησης.
"Αναλαμβάνουμε τις τύχες ενός ιστορικού

συλλόγου της πόλης μας με σκοπό να
υπηρετήσουμε το αθλητικό ιδεώδες και
την ευγενή άμιλλα. Στόχος μας είναι η
πολυεπίπεδη οργάνωση, η δημιουργία
μιας άκρως ανταγωνιστικής ομάδας για το
απαιτητικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ και
κυρίως η δημιουργία και ανάπτυξη των
ακαδημιών για τα παιδιά του δήμου
Φυλής ώστε να βρουν μια διέξοδο από τα
προβλήματα της καθημερινότητας. Ευχα-
ριστώ όλα τα μέλη για την εμπιστοσύνη
στο πρόσωπο μου. Καλώ όλους τους
δημότες να είναι δίπλα μας σε αυτή την
προσπάθεια. 

Τους θέλουμε αρωγούς και συνοδοιπόρ-
ους. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε
πολλά και τα καλύτερα είναι μπροστά μας

ΤΟ Δ.Σ

Πρόεδρος: Ζαλοκώστα Ιωάννα
Αντιπρόεδρος: Γκούβρας Γεώργιος
Γραμματέας: Δέδε Κατερίνα
Γραμματέας Β: Πύλου Ολγα
Ταμίας: Καψάλη Πολυξένη

Τα 11 μέλη που εξελέγησαν
1. Ζαλοκώστα Ιωάννα του

Θεοδώρου 96
2. Ραβανός Ευάγγελος 30
3. Γκούβρας Γιώργος 25
4. Δέδε Κατερίνα 24
5. Καψάλη Πολυξένη 23
6. Μωές Νίκος 23
7. Μήνου Ηλίας 20
8. Βάννας Μιχάλης 18
9. Πύλου Ολγα 15
10. Μπάμπαλης Τάσος 15
11. Ξυδιάς Χρήστος 13

Αναπληρωματικά μέλη
1. Λαμπρινόπουλος Σπύρος 12
2. Τέρπος Σπύρος 9
3. Βάννας Δημήτριος 8
4. Γραψόπουλος Στέφανος 7

ΠΠρρόόεεδδρροοςς  σσττοονν  ΑΑ..ΟΟ  ΖΖωωφφρριιάάςς  ηη  ΙΙωωάάνννναα  ΖΖααλλοοκκώώσστταα
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

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

18ης / 2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  247/2017
ΘΕΜΑ: Έγκριση αναγκαιότ-

ητας και εκτέλεσης του έργου
με τίτλο « Οδοποιία 2017 –

2018». 

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την  26η
Μαΐου  2017, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθμ.
18744/22-05-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη
του Συμβουλίου, και στον Δήμα-
ρχο, 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 25
και απόντα τα 8, και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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, κ.
Αντώνιος Ν. Καραμπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 7ο   θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης  με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας και εκτέ-
λεσης του έργου με τίτλο « Οδο-
ποιία 2017 – 2018»» , έθεσε
υπόψη των μελών του συμβου-
λίου, την υπ’αριθμ. Δ.Υ./24-5-
2017 εισήγηση του Δ/ντή Πολεο-
δομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών,
κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η
οποία έχει ως εξής:

«Κε Πρόεδρε, 
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄
87/7.6.2010): «Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο,

εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτρο-
πή του» και σύμφωνα με το άρθρο
72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονομικής λειτο-
υργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
(…), δ) αποφασίζει για την έγκρι-
ση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφ-
ασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων συνάγεται ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο, ως όργανο
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,
έχει γενική αρμοδιότητα και αποφ-
ασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α.,
εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα των λοιπών οργά-

νων του Δήμου. Όσον αφορά
ειδικότερα στην έγκριση εκτέλεσης
ορισμένης δημοτικής υπηρεσίας,
η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημο-
τικό Συμβούλιο και μόνο κατ’
εξαίρεση, όταν η υπηρεσία ανατίθ-
εται με απευθείας ανάθεση, λόγω
της συνδρομής εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο
όργανο για την έγκρισή της είναι η
Οικονομική Επιτροπή. 
Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επι-
τροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο
για την έγκριση μιας δαπάνης και
τη διάθεση της σχετικής πίστω-
σης, σύμφωνα με την Πράξη
33/2012 του Τμήματος 7 του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου.
Το έργο καλύπτει τις ανάγκες διά-
νοιξης, διαπλάτυνσης και επισκε-
υής οδών, τόσο εντός όσο και
εκτός σχεδίου(συντήρηση-επισκε-
υή-ανακατασκευή). Διανοίγονται
οδοί εντός σχεδίου στον κυρίως
ιστό του Δήμου, στα Νεόκτιστα,
στο Ρουπάκι και στην ΒΙΠΑ-
ΒΙΟΠΑ. Συντηρούνται και
βελτιώνονται οδοί σε όλες τις
εκτός σχεδίου περιοχές.  Η αναγ-
καιότητα του έργου προκύπτει
από τις υποχρεώσεις του Κ.Ο.Κ.
που πρέπει να τηρεί Δήμος, της
εξυπηρέτησης δεκάδων επιχειρή-
σεων αλλά και τις δυνατότητας
ασφαλούς μετακίνησης των
κατοίκων των διαφόρων οικισμών
του Ασπροπύργου.
Ο προϋπολογισμός του έργου θα
ανέρχεται σε 6.000.000€ και με
Κ.Α. 30.7323.001 έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του έτους
2017, ποσό 3.072.000ε, το οποίο
είναι τμήμα πολυετούς δαπάνης
με 3.072.000 για το 2017 και
2.928.000 για το 2018. Η ανάθεση
του έργου λόγω προϋπολογι-
σμού, θα γίνει με ανοικτό διαγωνι-
σμό (ανοικτή διαδικασία) του άρθ-
ρου 27 του ν. 4412/2016.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρ-
ακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
για τη λήψη της σχετικής απόφα-
σης «Έγκριση αναγκαιότητας και
εκτέλεσης του έργου με τίτλο

“Οδοποιία 2017-2018”».
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και
οι όροι του διαγωνισμού θα καθο-
ριστούν με απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
• Την υπ’αριθμ. πρωτ.
Δ.Υ./24-5-2017 εισήγηση του
Δ/ντή Πολεοδομίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κου Παναγιώτη Καρ-
αγιαννίδη,
• Την εισήγηση του
Προέδρου, κου Αντώνιου Καραμ-
πούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Έγκρισης
αναγκαιότητας και εκτέλεσης
του έργου με τίτλο « Οδοποιία
2017 – 2018», τάχθηκαν είκοσι
πέντε (25) μέλη του συμβου-
λίου, 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 ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2 4 Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα και
την  εκτέλεση του έργου με τίτλο
« Οδοποιία 2017 – 2018».
Το έργο καλύπτει τις ανάγκες διά-
νοιξης, διαπλάτυνσης και επισκε-
υής οδών, τόσο εντός όσο και
εκτός σχεδίου (συντήρηση-επισ-
κευή-ανακατασκευή). Διανοίγον-
ται οδοί εντός σχεδίου στον
κυρίως ιστό του Δήμου, στα
Νεόκτιστα, στο Ρουπάκι και στην
ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ. Συντηρούνται και
βελτιώνονται οδοί σε όλες τις
εκτός σχεδίου περιοχές.  Η αναγ-
καιότητα του έργου προκύπτει
από τις υποχρεώσεις του Κ.Ο.Κ.
που πρέπει να τηρεί ο Δήμος,
της εξυπηρέτησης δεκάδων
επιχειρήσεων αλλά και της
δυνατότητας ασφαλούς
μετακίνησης των κατοίκων των
διαφόρων οικισμών του Ασπρ-
οπύργου.
Ο προϋπολογισμός του έργου θα
ανέρχεται σε 6.000.000€ και με
Κ.Α. 30.7323.001 έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του έτους
2017, ποσό 3.072.000ε, το οποίο
είναι τμήμα πολυετούς δαπάνης
με 3.072.000 για το 2017 και
2.928.000 για το 2018. Η ανάθεση
του έργου λόγω προϋπολογι-
σμού, θα γίνει με ανοικτό διαγω-
νισμό (ανοικτή διαδικασία) του
άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου
και οι όροι του διαγωνισμού θα
καθοριστούν με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθμό
247/2017.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. 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.
18ης / 2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφ.:245/2017
ΘΕΜΑ:   Έγκριση αναγκαιότ-
ητας και εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας με τίτλο «Δενδροφύτευ-
ση και εργασίες πρασίνου».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 26η
Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 20.00 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την υπ` αριθμ.
18744/22-05-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα,η
οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη
του Συμβουλίου, και στον Δήμα-
ρχο, 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 25
και απόντα τα  8, και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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, κ.
Αντώνιος Ν. Καραμπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο,
«Έγκριση αναγκαιότητας και εκτέ-
λεσης της υπηρεσίας με τίτλο
«Δενδροφύτευση και εργασίες
πρασίνου», έθεσε υπόψη των
μελών  την υπ αριθμ. ΔΥ/24
Μαϊου  2017 εισήγηση, του Διε-
υθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κο Παναγιώτη Καρα-
γιαννίδη, η οποία έχει ως εξής:.

«Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1

του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρό-

γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄
87/7.6.2010): «Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτρο-
πή του» και σύμφωνα με το άρθρο
72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονομικής λειτο-
υργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
(…), δ) αποφασίζει για την έγκρι-
ση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφ-
ασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων συνάγεται ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο, ως όργανο
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,
έχει γενική αρμοδιότητα και αποφ-
ασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις

αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α.,
εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα των λοιπών οργά-
νων του Δήμου. Όσον αφορά
ειδικότερα στην έγκριση εκτέλεσης
ορισμένης δημοτικής υπηρεσίας,
η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημο-
τικό Συμβούλιο και μόνο κατ’
εξαίρεση, όταν η υπηρεσία ανατίθ-
εται με απευθείας ανάθεση, λόγω
της συνδρομής εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο
όργανο για την έγκρισή της είναι η
Οικονομική Επιτροπή. 
Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επι-
τροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο
για την έγκριση μιας δαπάνης και
τη διάθεση της σχετικής πίστω-
σης, σύμφωνα με την Πράξη
33/2012 του Τμήματος 7 του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου.

Οι μεγάλες ελλείψεις σε προσω-
πικό του τμήματος πρασίνου (21
άτομα αλλά μόνο 7 με σχετική
ειδίκευση), οι πάνω από 120
κοινόχρηστοι χώροι που χρειά-
ζονται φροντίδα, η τεράστια οικο-
λογική σημασία που έχει η
συντήρηση και ανάπτυξη του
πρασίνου σε μια περιοχή με τις
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις του
Θριασίου πεδίου, καθιστούν επι-
τακτική την ανάγκη για ανάθεση
εργασιών με εργολαβία. Στον
προϋπολογισμό του έτους 2017,
και με Κ.Α. 35.7322.034 έχει εγγρ-
αφεί ποσό 600.000 το οποίο θα
αναχθεί σε πολυετή δαπάνη με
300.000 για το 2017 και 300.000
για το 2018. Η ανάθεση της υπηρ-
εσίας λόγω προϋπολογισμού, θα
γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό (ανοικτή διαδι-
κασία) του άρθρου 27 του ν.
4412/2016.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρ-
ακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
για τη λήψη της σχετικής απόφα-
σης «Έγκριση αναγκαιότητας και
εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο
“Δενδροφύτευση και εργασίες

πρασίνου”.
Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας και οι όροι του διαγωνισμού
θα καθοριστούν με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής».
Λαβόντες τον λόγο, οι αρχηγοί

των παρατάξεων της Αντιπολίτευ-
σης,  δήλωσαν κατηγορηματικά
ότι, είναι  εναντίον της ανάθεσης
υλοποίησης του έργου σε ιδιώτη. 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει  σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•Την υπ αριθμ. Δ.Υ./24  Μαΐου
2017 εισήγηση, του Διευθυντή
Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών, κο Παναγιώτη Καραγιαν-
νίδη
•Την εισήγηση του Προέδρου κου
Αντωνίου Καραμπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης
αναγκαιότητας και εκτέλεσης της
υπηρεσίας με τίτλο «Δενδρο-
φύτευση και εργασίες πρασίνου»,
τάχθηκαν δέκα οχτώ (18) 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)ΚΑΤΑΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

18)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά τάχθηκαν επτά (7) μέλη
του συμβουλίου, και ονομαστι-
κά οι κ.κ.:
1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα και
εκτέλεση της υπηρεσίας με
τίτλο « Δενδροφύτευση και
εργασίες πρασίνου» προϋπο-
λογισμού  600.000 το οποίο θα
αναχθεί σε πολυετή δαπάνη με
300.000 για το 2017 και 300.000
για το 2018 , υπό Κ.Α.
35.7322.034. 
Η ανάθεση της υπηρεσίας
λόγω προϋπολογισμού, θα
γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρ-
ονικό διαγωνισμό (ανοικτή δια-
δικασία) του άρθρου 27 του ν.
4412/2016.
Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας και οι όροι του διαγωνι-
σμού θα καθοριστούν με απόφ-
αση της Οικονομικής Επιτρο-
πής

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό 245
/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

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)

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, 
FAX : 2105556953."

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς  
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν

22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη  σσττάάθθ--
μμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii

mmaarrkkeett..    
ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..  66997777998822117733

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα

((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  
ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  

δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..
ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577
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E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       

Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Ελευσίνας
Πληροφορίες: κα Γραμμάτη                          

Τηλέφωνο: 210-5537219                                    
Fax:            210-5537220                               
e-mail: ds@elefsina.gr                                        

Ελευσίνα  19 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.   12354

ΠΡΟΣ: 1. Τον κ. Δήμαρχο Ελευσίνας
2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3.  Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας

4.  Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  Ειδική
Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 217  του Ν. 3463/06  με τίτλο
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

καλείστε την  Τρίτη  4 Ιουλίου  2017
και ώρα 8:30 μ.μ.  σε ειδική
συνεδρίαση  στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου προκειμένου να
ενημερωθούμε  και να συζητήσουμε
για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
« Απολογισμός Πεπραγμένων της

Δημοτικής Αρχής» 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ  Π.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία              
Αρ. Τηλεφώνου  :2132006480
Αρ. τηλεομοιότυπου  : 21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο :
gratsou.m@gmail.com             

Ασπρόπυργος,  19 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 23475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ  ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ».

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ανα-
κοινώνει ότι, πρόκειται να προβεί στην
αγορά ενός (1) ακινήτου, στην περιοχή
Γκορυτσά  του Δήμου Ασπροπύργου
για τη  στέγαση   του « 4ου  Γυμνασίου
Ασπροπύργου», εντός σχεδίου , σε
εφαρμογή της υπ.’ αριθμόν 
305  /15-06-2017 Απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.  
Κατόπιν τούτου, καλούμε τους ενδιαφ-

ερόμενους να προσέλθουν στην
Διεύθυνση  της Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  σε
εργάσιμες μέρες και ώρες,
σε διάστημα δέκα πέντε ημερών (15),
προσκομίζοντας : α) τίτλος ιδιοκτησίας,
β) συμβόλαιο, γ) τοπογραφικό σχε-
διάγραμμα.   
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου,  θα αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyr-
gos.gr  και σε δύο (2) Τοπικές ημερή-
σιες εφημερίδες ,ήτοι ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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ς: 6975328309

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 εστιατόριο 

(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

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  1111//22 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



16-θριάσιο Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

8-9/7 ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ8-9/7 ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ANAMAR 4* ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ

ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7.30 , 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 65€

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

KATSOURIS TOURS 


