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● Ο Δήμος Μεγαρέων έχει ήδη ολοκληρώσει κοινωνική έρευνα- απογραφή
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και βρίσκεται σε φάση κατάρτι-
σης του ολοκληρωμένου προγράμματος. 

● Ο Δήμος Ασπροπύργου έχει ήδη αιτηθεί χρηματοδότηση για κοινωνική
έρευνα- απογραφή που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. 

● Ο Δήμος Ελευσίνας συνεργάζεται με την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδι-
κή Γραμματεία για την αντιμετώπιση του ζητήματος στον Σαρανταπόταμο και
δρομολογείται η μετεγκατάσταση και του τελευταίου νοικοκυριού.Óåë. 2-8



ΑΑππόόφφαασσηη  σσττήήρριιξξηηςς  ττωωνν  σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν  
από το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου

Απόφαση στήριξης στο δίκαιο αγώνα των Συμβασιούχων
στην Καθαριότητα, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβουλίο Χαϊ-
δαρίου, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, 20 Ιουνίου 2017.

Η Απόφαση
«Η δημοσιοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτι-
κού στέλνει τελεσίδικο μήνυμα. Χιλιάδες εργαζόμενοι στους
Δήμους της χώρας στέλνονται στην ανεργία. Για πολλούς από
αυτούς τους αμφισβητείται προκλητικά ακόμα και η πληρωμή
τους για δουλειά, που ήδη έχουν παράσχει. Στο Δήμο μας 46
εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας βρίσκονται ξαφνικά
στο δρόμο.

Μέσω αυτής της καταδικαστέας για εμάς και απαράδεκτης, ως προς το περιεχόμενό της για τους ίδιους τους εργαζό-
μενους, απόφασης, "δικαιώνονται" τελικά εκείνες οι δημοτικές αρχές που έχουν απλήρωτους για μήνες τους εργαζό-
μενους.  Ανάγονται επίσης σε πολιτικά και διοικητικά υπόλογες οι Δημοτικές Αρχές που έδρασαν με βάση την υπα-
ρκτή νομοθεσία και κύρια με την υποχρέωσή τους να λειτουργήσουν στοιχειωδώς, υπεύθυνα τις υπηρεσίες καθαρι-
ότητας στους Δήμους τους, να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον των πόλεων τους. Αυτές οι Δημο-
τικές Αρχές που αντιστέκονται και αρνούνται να παραδώσουν στους εργολάβους κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, να
τους επιτρέψουν να λυμαίνονται δημόσια έσοδα που ακριβοπληρώνουν αποκλειστικά και απευθείας τα νοικοκυριά.
Μέσω αυτής της απόφασης βρίσκει διέξοδο διαφυγής η Κυβέρνηση, που έδρασε τυχοδιωκτικά με το θέμα των συμβα-
σιούχων και το δικαίωμά τους στη μόνιμη σταθερή δουλειά, σε κάλπικη αντιπαράθεση με την ΝΔ, και ποτέ δεν απο-
στασιοποιήθηκε από το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ζήτημα που
βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και αποτελεί ''διακαή πόθο'' μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
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Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Aχαρνές
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Λ. Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, 2102481114

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
29 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζηνάς, Ζένας, Ζένος, Ζήνα, Ζένα,

Ζένια, Ευσέβιος, Ευσεβής, 
Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα *

Σε συνέχεια της παρουσίασης του εθνικού επιχειρη-
σιακού προγράμματος κοινωνικής ένταξης των
Ρομά κατά την 1η συνεδρίαση του ForumΔυτικής

Αττικής (3.4.2017), πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την
Δευτέρα 19 Ιουνίου, στην Ελευσίνα κατόπιν σχετικής
πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ.
Γ. Βασιλείου με θέμα την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
στους Δήμους της Δυτικής Αττικής.
Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε το πιλοτικό ολοκληρωμένο
σχέδιο παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά
από την Ειδική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας, κ. Α. Γιάν-
τσιου, έγινε παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών
και την τυπολογίας των οικισμών διαβίωσης Ρομά στην
Δυτική Αττική και αναλυτική συζήτηση με τους εκπρ-
οσώπους των Δήμων για τις προτάσεις τους. 
Η Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης Ρομά επεσή-
μανε ότι δεν μπορεί να χαθεί άλλη μια γενιά Ρομά, πρέ-
πει άμεσα οι Δήμοι σε συνεργασία με όλους τους λοι-
πούς δημόσιους φορείς να προχωρήσουν σε καταγραφ-
ές της υφιστάμενης κατάστασης με προτεραιότητα τους
οικισμούς τύπου Ι (αμιγείς καταυλισμοί), να εντείνουν τις
υγειονομικές και κοινωνικές δράσεις καθώς και να επεξε-
ργαστούν, με βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργείου,
την Περιφερειακή Στρατηγική και την υφιστάμενη κατά-
σταση, σχέδια προσωρινής ή μόνιμης μετεγκατάστασης

κάνοντας χρήση εργαλείων, όπως η επιδότηση ενοικίου
και η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών συγκροτημάτων
κοινωνικής κατοικίας. Τέλος, έκανε αναφορά στην ανάγ-
κη ολιστικών παρεμβάσεων που θα επιδρούν και σε
πρακτικές καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
όπως οι γάμοι ανηλίκων καθώς και στην ελαχιστο-
ποίηση φαινομένων κατάχρησης δικαιωμάτων από πλε-
υράς των Ρομά.
Οι εκπρόσωποι των Δήμων παρουσίασαν τον σχετικό
προγραμματισμό τους για την κοινωνική ένταξη των
Ρομά, στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση και την
ετοιμότητα συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές για
την κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγρ-

αμμάτων παρέμβασης. 
Ο Δήμος Μεγαρέων έχει ήδη ολοκληρώσει κοινωνι-
κή έρευνα- απογραφή με χρηματοδότηση της Περιφ-
έρειας Αττικής και βρίσκεται σε φάση κατάρτισης του
ολοκληρωμένου προγράμματος. 
Ο Δήμος Ασπροπύργου έχει ήδη αιτηθεί χρημα-
τοδότηση για κοινωνική έρευνα- απογραφή που
εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. 
Ο Δήμος Ελευσίνας συνεργάζεται με την Περιφέρεια
Αττικής και την Ειδική Γραμματεία για την αντι-
μετώπιση του ζητήματος στον Σαρανταπόταμο και
δρομολογείται η μετεγκατάσταση και του τελευταίου
νοικοκυριού.
Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση εκ μέρο-
υς της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης Ρομά
του χρονοδιαγράμματος για την υποβολή των ολοκληρ-
ωμένων προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής για τις χρημα-
τοδοτικές πηγές πολλών εκ των υποδομών και δράσεων.
Τέλος, ακολούθησε ειδική σύσκεψη για το θέμα του Σαρ-
ανταποτάμου στην Ελευσίνα, εκτιμήθηκε η νέα κατάστα-
ση και δρομολογήθηκαν ενέργειες με την Ειδική Γραμμα-
τεία Κοινωνικής Ένταξης  για την εξέταση της μετεγκατά-
στασης των παραμενόντων Ρομά.

ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ

ΜΜΕΕΤΤΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΜΜΙΙΓΓΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΥΥΛΛΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  
Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια

για τα επιχειρησιακά
προγράμματα κοινωνικής 

ένταξης των Ρομά και τα σχέδια
μετεγκαταστάσεων

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..88
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ΔΔΙΙΕΕΥΥΚΚΡΡΙΙΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  ΣΣΤΤ..  ΦΦΩΩΤΤΙΙΟΟΥΥ  

Σχετικά με την αδειοδότηση Ορυχείου Βωξίτη 
στην περιοχή των Γερανείων  

Σχετικά με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου
σχετικά με την αδειοδότηση Ορυχείου Βωξίτη
στην περιοχή των Γερανείων ο αρμόδιος για το

θέμα Αντιδήμαρχος Μεγάρων κ. Σταύρος Φωτίου
προέβη στις παρακάτω διευκρινίσεις:
« Μετά το πρόσφατο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τοπι-
κής εφημερίδας για έναρξη διαδικασιών αδειοδότ-
ησης ορυχείου βωξίτη στην περιοχή «Γερανείων»
είναι αναγκαίο ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος να διευ-
κρινίσω ότι το αίτημα της «ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ
Α.Μ.Ε.» αφορά αποκλειστικά και μόνον δεκαπέντε
(15) διάσπαρτων και μεμονωμένων αναγνωριστικών γεωτρήσεων, σε ένα ευρύτερο χώρο έκτασης
49.865,783 στρεμμάτων των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαρέων, σε προσδιορισμένες θέσεις, με
πιθανό το ενδεχόμενο επιπλέον γεωτρήσεων, εφόσον εντοπιστούν μεταλλοφόρες συγκεντρώσεις. 
Η διοίκηση του Δήμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε συνεχή συνεργασία για το ανακύψαν
ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί αναλυτικά και διεξοδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το κυρίαρχο
συλλογικό όργανο του Δήμου είναι βέβαιο ότι θα αποφανθεί με γνώμονα πρωτίστως την προ-
στασία του περιβάλλοντος, η οποία πρέπει να αποτελεί όρο για την οικονομική ανάπτυξη. 
Ήδη ο Δήμαρχος με σχετική απόφαση του, συγκρότησε τριμελή επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη
από τους τον κ. Κων/νο Κάμπαξη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό,, Κα Αθηνά Βαλτά Τοπογράφο Μηχανικό και
Παρασκευή Κατρακούλη Πολιτικό Μηχανικό, για την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του έργου και τη σύνταξη εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παράλληλα, δόθηκε εντολή στην ως άνω επιτροπή να γνωστοποιήσει την «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
που συνοδεύει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μεταλ-
λευτικής έρευνας καθώς και τον «χάρτη γεωτρήσεων» σε όλους τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρα-
τάξεων, στο πλαίσιο της έγκαιρης και πληρέστερης επί του ανακύψαντος θέματος ενημέρωσής τους, ώστε
οι όποιες απόψεις τους κατά την επικείμενη συζήτηση να εστιάζονται επί των πραγματικών δεδομένων
του περιεχομένου της Μ.Π.Ε.»

ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΓΓ..  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ
ΘΘΕΕΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ

Στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
η βουλευτής Αττικής Εύη Χριστοφιλο-
πούλου κατέθεσε στη Βουλή Αναφορά με

την  επιστολή διαμαρτυρίας του Εξωραϊστικού &
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Άνω
Λιοσίων σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής του Αγίου
Ιωάννη. 

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου, με την κατάθεση της
Αναφοράς προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητά
από τον αρμόδιο Υπουργό ενημέρωση σχετικά με
το ζήτημα που τίθεται.

Μηνυτήρια αναφορά για επαναλαμ-
βανόμενες και οργανωμένες ρατσιστι-
κές επιθέσεις κατά αλλοδαπών στην
περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου,
κατατέθηκε στην εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου.

Τη μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν η
πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δικ-
ηγόρος Κλειώ Παπαπαντολέων, ο
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότ-
ητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ, ο δημο-
τικός σύμβουλος Αθήνας και συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στον Ρατσισμό και την Φασι-
στική Απειλή), Πέτρος Κωνσταντίνου, η
πολιτική επιστήμονας, Ελένη Τάκου και το μέλος του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων,
Χρήστος Ηλιάδης.

Όπως αναφέρεται στην μηνυτήρια αναφορά, οι ρατσι-
στικές επιθέσεις είναι επαναλαμβανόμενες από την ίδια
ομάδα ατόμων.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται:
«Τους τελευταίους οκτώ μήνες στον Ασπρόπυργο Αττι-

κής και ειδικά στην περιοχή “Γκορυτσά” έχουν λάβει
χώρα δεκάδες βίαιες επιθέσεις κατά μεταναστών
εργατών γης που ζουν και εργάζονται στην περιοχή, με
αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό πολλών θυμάτων.
Σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες εισέβαλλαν και κατέ-
στρεφαν τα σπίτια- καταλύματα των μεταναστών.

Οι επιθέσεις έχουν κοινά και επαναλαμβανόμενα χαρ-
ακτηριστικά ως προς τον τρόπο τέλεσής τους: οι δράστες
είναι ημεδαποί νέοι άνδρες, κάτοικοι της περιοχής, οπλι-
σμένοι με σιδερογροθιές, ρόπαλα και ξύλα, και επιτίθεν-
ται σε μετανάστες εργάτες γης, κατά βάση υπηκόους
Πακιστάν.

Οι επιθέσεις, που γίνονται κυρίως νυχτερινές ώρες,
είναι παντελώς απρόκλητες, και τα πλήγματα είναι
κυρίως σε ευαίσθητα σημεία του σώματος των θυμάτων,
κεφάλι, πρόσωπο, πλευρά.

Τα πλήγματα αυτά λόγω της έντασής τους, των μέσων
που χρησιμοποιήθηκαν (σιδερογροθιές και ρόπαλα) και
του σημείου των πληγμάτων (κυρίως στο κεφάλι) θα
μπορούσαν να αποβούν μοιραία για την ίδια την ζωή των
θυμάτων και μόνο από τύχη δεν έχει προκληθεί θανατ-
ηφόρος τραυματισμός μέχρι σήμερα.

Οι επιθέσεις έχουν σαφή και δηλωμένα από τους δρά-
στες ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς οι επιθέσεις τους
συνοδεύονται με ύβρεις για την καταγωγή των θυμάτων
και απειλές με φράσεις όπως “φύγετε από την χώρα, θα
σας χτυπάμε κάθε μέρα μέχρι να φύγετε” και άλλες παρ-
όμοιες, που έχουν στόχο την κατατρομοκράτηση και τον
εκφοβισμό τους. 

Συνεπώς, καθίσταται προφανές ότι οι δράστες
ωθούνται στις πράξεις τους αποκλειστικά και μόνο από
μίσος για την εθνική καταγωγή των θυμάτων και τη θρη-
σκεία τους».

ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 1.100.000 ΕΥΡΩ 

Η ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΣΣΑΒΟΣ  
ΠΠααρρεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν

αανναακκαατταασσκκεευυήή  οοδδώώνν  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν

Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την εκτέ-
λεση του έργου «Συντήρηση και κατασκευή
οδών του Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού

1.100.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Αχαρνών, Γιάννης
Κασσαβός. 

Στόχος του έργου, που χρηματοδοτείται από πόρους
της Περιφέρειας, είναι η συντήρηση και η ανακατασκευή
οδών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. Περι-
λαμβάνει χωματουργικές εργασίες – εκσκαφές, τεχνικά
έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικές εργασίες καθώς και δια-
γραμμίσεις του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα, θα υλο-
ποιηθούν παρεμβάσεις σε οδούς στις οποίες παρατηρ-
είται πλήρης ή μερική αποσύνθεση του ασφαλτοτάπητα,
συνολικού μήκους 3.335 μέτρων, και συγκεκριμένα στις
οδούς: Ιωνίας, Γαλήνης, Παύλου Μελά, Ιωάννου Φυτά,
Πανοράματος, Παπαδιαμάντη, Ανατολής, Ι. Πηγαδά,
Αθηνάς, Ιωνίας, Παγκάλου, Λιοσίων.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Αχαρνών και
θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του.

ΜΜηηννυυττήήρριιαα  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  ΕΕιισσααγγγγεελλέέαα
ΑΑρρεείίοουυ  ΠΠάάγγοουυ  γγιιαα  ττιιςς  ρρααττσσιισσττιικκέέςς  

εεππιιθθέέσσεειιςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

φφωωττόό  ααρρχχεείίοουυ



4-θριάσιο Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’

αριθμ. 10/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου
Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ 104
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Καθορισμός των χώρων για
την παραχώρηση απλής χρή-
σης αιγιαλού, παραλίας, κατό-

πιν δημοπρασίας στην περιοχή
«Ψάθα» της Τοπικής Κοινότ-

ητας Βιλίων. 

Στη  Mάνδρα, σήμερα στις 19 του
μήνα  Ιουνίου  του έτους 2017
ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και
ώρα  20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε   δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρ-
ιάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας, ύστερα από την με  αριθμ.
πρωτ. 11622/15.6.2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν
3852/10  και αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. Αφού δια-
πιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία και σύμφωνα δεδομένου
ότι σε σύνολο μελών 27  παρα-
βρέθηκαν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόμου Ερασμία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-

δρα
4. Αδάμ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαμπος
10. Δρίκος Σπυρίδων
11. Δούκας Αναστάσιος
12 Παπανικολάου Γεωργία 
13. Μουρίκης Ευάγγελος
14. Τώρος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Δρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλομοίρα
3. Κώνστα Αγλαΐα
4. Θεοδώρου Χαράλαμπος
5. Γκιόκας Ιωάννης
6. Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-

λιώτη Ελένη
7 Τσαντίλας Γεώργιος
8. Κολοβέντζος Παναγιώτης

9. Σαμπάνης Γεώργιος
10 Αδάμ Μελέτιος
11 Πανωλιάσκος Αθανάσιος
12 Δουδέσης Δημήτριος
13 Κανάκης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας
κος Παχής Νικόλαος και ο Πρόεδρ-
ος της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων
κος Γκιόκας Γεώργιος με δικαίωμα
ψήφου στα θέματα που αφορούν
τη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
και την Τοπική Κοινότητα Βιλίων.
Οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότ-
ητας Ερυθρών και της Τοπικής
Κοινότητας Οινόης ο κος Οικονό-
μου Κωνσταντίνος και ο κος
Πανωλιάσκος Βασίλειος που
κλήθηκαν επίσης να παραβρεθ-
ούν, απουσιάζουν
H Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης με παρούσα τη
Δήμαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη
και εισηγούμενη το 2ο  θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβου-
λίου α) την με αριθμ. πρωτ.
10223/29.5.2017 έκθεση αυτοψίας
που διενεργήθηκε από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου β)
το με αριθμ.πρωτ. 10640/1.6.2017
έγγραφο του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Εσόδων και Περιου-
σίας  γ) την με αριθμ. 13/2017
απόφαση του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Βιλίων και δ)
την με αριθμ. 13/2017 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
την οποία εισηγείται προς το Δημο-
τικό Συμβούλιο να καθορίσει τους
χώρους μεταβίβασης σε τρίτους,
κατόπιν δημοπρασίας, του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγια-
λού στην περιοχή «Ψάθα» της
Τοπικής Κοινότητας Βιλίων σύμφ-
ωνα με την αυτοψία που διενε-
ργήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και την απόφαση του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότ-
ητας Βιλίων ως ακολούθως :

Αριστερά της  ιδιοκτησίας
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α» (ιδιοκτησίας
Μειντάνη Ελένης)  υπάρχουν δύο
κενοί  από  ιδιοκτησίες χώροι σε
απόσταση 100,00 μέτρων (θέση 1
εμβαδού 96,65 τμ)  και 250,00
μέτρων (θέση 3 εμβαδού 72,26τμ)
από τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.
Επίσης αριστερά του γηπέδου 5χ5
σε απόσταση 30 μέτρων και  σε
απόσταση τουλάχιστον 100,00
μέτρων από την ιδιοκτησία
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ε» (ιδιοκτησίας
Κάλφα Στυλιανού) υπάρχει  κενός
χώρος από ιδιοκτησίες (θέση 2 

εμβαδού 96,26 τμ).

Αμέσως μετά το σώμα κλήθηκε το
σώμα όπως αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του όλα τα

ανωτέρω

Aποφασίζει ομόφωνα
(και με τη σύμφωνη γνώμη του

Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Βιλίων κου Γκιόκα Γεώργιου)
Καθορίζει τους χώρους μεταβίβα-

σης σε τρίτους, κατόπιν δημοπρ-
ασίας, του δικαιώματος απλής
χρήσης αιγιαλού στην περιοχή
«Ψάθα» της Τοπικής Κοινότητας
Βιλίων σύμφωνα με την αυτοψία
που διενεργήθηκε από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών και την
απόφαση του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Βιλίων ως
ακολούθως :

Αριστερά της  ιδιοκτησίας
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α» (ιδιοκτησίας
Μειντάνη Ελένης)  υπάρχουν δύο
κενοί  από  ιδιοκτησίες χώροι σε
απόσταση 100,00 μέτρων (θέση 1
εμβαδού 96,65 τμ)  και 250,00
μέτρων (θέση 3 εμβαδού 72,26τμ)
από τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.
Επίσης αριστερά του γηπέδου 5χ5

σε απόσταση 30 μέτρων και  σε
απόσταση τουλάχιστον 100,00
μέτρων από την ιδιοκτησία
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ε» (ιδιοκτησίας
Κάλφα Στυλιανού) υπάρχει  κενός
χώρος από ιδιοκτησίες (θέση 2
εμβαδού 96,26 τμ).

H απόφαση πήρε αα 104
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικονόμου Ερασμία

Τα μέλη:
1.Παπακωνσταντής Μελέτιος
2.Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3.Ρόκας Περικλής
4.Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
5.Κανάκης Γεώργιος
6.Κανάκης Χαράλαμπος
7.Αδάμ Ιωάννα
8.Μουρίκης Ευάγγελος
9.Κώνστας Ευάγγελος
10.Παπανικολάου Γεωργία
11.Δούκας Αναστάσιος
12.Δρίκος Σπυρίδων
13.Τώρος Αθανάσιος

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 20-6-2017    
Η Πρόεδρος   
Στάθη-Οικονόμου Ερασμία

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.
10/2017

Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ 106

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τοποθέτηση πινακίδων σήμαν-
σης για όριο ταχύτητας και για
κίνδυνο λόγω διάβασης πεζών

στην οδό Ελ. Βενιζέλου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας 

Στη  Mάνδρα, σήμερα στις 19 του
μήνα  Ιουνίου  του έτους 2017
ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και
ώρα  20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε   δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρ-
ιάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας, ύστερα από την με  αριθμ.
πρωτ. 11622/15.6.2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη

σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν
3852/10  και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου. Αφού δια-
πιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία και σύμφωνα δεδομένου
ότι σε σύνολο μελών 27  παρα-
βρέθηκαν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόμου Ερασμία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-

δρα
4. Αδάμ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαμπος
10. Δρίκος Σπυρίδων
11. Δούκας Αναστάσιος
12 Παπανικολάου Γεωργία 
13. Μουρίκης Ευάγγελος
14. Τώρος Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Δρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλομοίρα
3. Κώνστα Αγλαΐα
4. Θεοδώρου Χαράλαμπος

5. Γκιόκας Ιωάννης
6. Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-

λιώτη Ελένη
7 Τσαντίλας Γεώργιος
8. Κολοβέντζος Παναγιώτης
9. Σαμπάνης Γεώργιος
10 Αδάμ Μελέτιος
11 Πανωλιάσκος Αθανάσιος
12 Δουδέσης Δημήτριος
13 Κανάκης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας
κος Παχής Νικόλαος και ο Πρόε-
δρος της Τοπικής Κοινότητας
Βιλίων κος Γκιόκας Γεώργιος με
δικαίωμα ψήφου στα θέματα που
αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα
Μάνδρας και την Τοπική Κοινότ-
ητα Βιλίων. 
Οι Πρόεδροι της Δημοτικής

Κοινότητας Ερυθρών και της
Τοπικής Κοινότητας Οινόης ο κος
Οικονόμου Κωνσταντίνος και ο
κος Πανωλιάσκος Βασίλειος που
κλήθηκαν επίσης να παραβρεθ-
ούν, απουσιάζουν
H Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης με παρούσα τη
Δήμαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη
και εισηγούμενη το 4ο  θέμα της

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου α ) το με αριθμ.
πρωτ. 2644Α/16/2248991 έγγρα-
φο του Τμήματος Τροχαίας Ελευ-
σίνας Αττικής με το οποίο προ-
τείνεται η τοποθέτηση πινακίδων
(Ρ-32) στην αρχή και το τέλος της
οδού Ελ. Βενιζέλου για την κίνηση
των οχημάτων με ταχύτητα μέχρι
50χλμ/ώρα και την τοποθέτηση
πινακίδων (Κ-15) για κίνδυνο
λόγω διάβασης πεζών β) την από
24/10/2016 αίτηση της κας Χρι-
στοφή Αικατερίνης που κατατέθη-
κε στο Τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας
γ) την με αριθμ.πρωτ.
10937/7.6.2017 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  δ)
την με αριθμ. 9/2017 απόφαση
του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας με την
οποία το Συμβούλιο της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας γνωμο-
δοτεί θετικά για την τοποθέτηση
πινακίδων (Ρ-32) στην αρχή και
το τέλος της οδού Ελ. Βενιζέλου
για την κίνηση των οχημάτων με
ταχύτητα μέχρι 50χλμ/ώρα και την
τοποθέτηση πινακίδων (Κ-15) για
κίνδυνο λόγω διάβασης πεζών και
εισηγείται προς την Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό
Συμβούλιο την έγκριση της τοποθέτ-
ηση πινακίδων (Ρ-32) στην αρχή και
το τέλος της οδού Ελ. Βενιζέλου για
την κίνηση των οχημάτων με
ταχύτητα μέχρι 50χλμ/ώρα και την
τοποθέτηση πινακίδων (Κ-15) για
κίνδυνο λόγω διάβασης πεζών και
ε) την με αριθμ.14/2017 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
την οποία εισηγείται προς το Δημο-
τικό Συμβούλιο την τοποθέτηση
πινακίδων (Ρ-32) στην αρχή και το
τέλος της οδού Ελ. Βενιζέλου για
την κίνηση των οχημάτων με
ταχύτητα μέχρι 50χλμ/ώρα και την
τοποθέτηση πινακίδων (Κ-15) για
κίνδυνο λόγω διάβασης πεζών

Αμέσως μετά το σώμα κλήθηκε το
σώμα όπως αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του όλα τα

ανωτέρω

Aποφασίζει ομόφωνα
(και με τη σύμφωνη γνώμη του

Προέδρου της Δημοτικής Κοινότ-
ητας Μάνδρας κου Παχή Νικόλαου )

Εγκρίνει την τοποθέτηση

πινακίδων (Ρ-32) στην αρχή και το
τέλος της οδού Ελ. Βενιζέλου για
την κίνηση των οχημάτων με
ταχύτητα μέχρι 50χλμ/ώρα και την
τοποθέτηση πινακίδων (Κ-15) για
κίνδυνο λόγω διάβασης πεζών

Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικονόμου Ερασμία

Τα μέλη:
1.Παπακωνσταντής Μελέτιος
2.Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3.Ρόκας Περικλής
4.Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-

δρα
5.Κανάκης Γεώργιος
6.Κανάκης Χαράλαμπος
7.Αδάμ Ιωάννα
8.Μουρίκης Ευάγγελος
9.Κώνστας Ευάγγελος
10.Παπανικολάου Γεωργία
11.Δούκας Αναστάσιος
12.Δρίκος Σπυρίδων
13.Τώρος Αθανάσιος

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 20-6-2017    

Η Πρόεδρος   
Στάθη-Οικονόμου Ερασμία

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’

αριθμ. 10/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου 
Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ 103

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συμπλήρωση της με αριθμ.

190/28-11-2016 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου περί
καθορισμού τελών ύδρευσης

για το έτος 2017.

Στη  Mάνδρα, σήμερα στις 19 του
μήνα  Ιουνίου  του έτους 2017
ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και
ώρα  20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε   δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρ-
ιάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας, ύστερα από την με  αριθμ.
πρωτ. 11622/15.6.2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν
3852/10  και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου. Αφού διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απα-
ρτία και σύμφωνα δεδομένου ότι
σε σύνολο μελών 27  παραβρέθη-
καν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόμου Ερασμία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-

δρα
4. Αδάμ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαμπος
10. Δρίκος Σπυρίδων
11. Δούκας Αναστάσιος
12 Παπανικολάου Γεωργία 
13. Μουρίκης Ευάγγελος
14. Τώρος Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Δρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλομοίρα
3. Κώνστα Αγλαΐα
4. Θεοδώρου Χαράλαμπος
5. Γκιόκας Ιωάννης

6. Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-
λιώτη Ελένη
7 Τσαντίλας Γεώργιος
8. Κολοβέντζος Παναγιώτης
9. Σαμπάνης Γεώργιος
10 Αδάμ Μελέτιος
11 Πανωλιάσκος Αθανάσιος
12 Δουδέσης Δημήτριος
13 Κανάκης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας
κος Παχής Νικόλαος και ο Πρόεδρ-
ος της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων
κος Γκιόκας Γεώργιος με δικαίωμα
ψήφου στα θέματα που αφορούν
τη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
και την Τοπική Κοινότητα Βιλίων.
Οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότ-
ητας Ερυθρών και της Τοπικής
Κοινότητας Οινόης ο κος Οικονό-
μου Κωνσταντίνος και ο κος Πανω-
λιάσκος Βασίλειος που κλήθηκαν
επίσης να παραβρεθούν, απου-
σιάζουν
H Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης με παρούσα τη
Δήμαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη  και
εισηγούμενη το 1ο  θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
α) την με αριθμ. 190/28.11.2016 

απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου με θέμα τον καθορισμό τελών
ύδρευσης για το έτος 2017 β) την
με αριθμ. πρωτ. 10230/29.5.2017
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας και η οποία έχει ως
εξής:

Ως γνωστόν πολλοί οικισμοί
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας δεν
υδροδοτούνται μέσω Δημοτικών
δικτύων ύδρευσης αλλά οι κάτοικοί
τους προμηθεύονται πόσιμο νερό
με δικά τους μέσα ή μέσω ιδιωτών
μεταφορέων.                                                                                                                           

Στην με αρ. 190/28-11-2016
απόφαση Δημ. Συμβουλίου για τον
καθορισμό τελών ύδρευσης δεν
έχει προβλεφθεί η χρέωση ανά
κυβικό μέτρο που θα γίνεται σε
αυτές τις περιπτώσεις.           

Λόγω του επερχόμενου θέρο-
υς και της ανάγκης ρύθμισης αυτής
της έλλειψης προτείνεται το πόσι-
μο νερό που προορίζεται για τους
οικισμούς του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας που δεν υδροδοτούνται
μέσω Δημοτικών δικτύων ύδρευ-
σης να καθορισθεί στην τιμή του
ενός ευρώ (1€) συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλογούντος ΦΠΑ
(13%).

Παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες.

και γ) την με αριθμ. 235/2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής με την οποία αποφασίστηκε η
συμπλήρωση της με αριθμ.
374/2016 απόφασης της Οικονομι-
κής Επιτροπής, καθορίστηκε τέλος
ύδρευσης για τους οικισμούς που
δεν υδροδοτούνται μέσω δημο-
τικών δικτύων ύδρευσης την τιμή
του 1€/m3 συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (13%) και εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την συμπλήρ-
ωση της με αριθμ. 190/2016
απόφασης σχετικά με τον καθορι-
σμό τελών ύδρευσης για το έτος
2017

Αμέσως μετά το σώμα κλήθηκε το
σώμα όπως αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του την με

αριθμ. 190/2016 απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου, την με
αριθμ.πρωτ. 10230/29.5.2017
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων
και Περιουσίας και την με αριθμ.
235/2017 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής

Aποφασίζει ομόφωνα
Την συμπλήρωση της με αριθμ.

190/2016 απόφασης του Δημοτι

κού Συμβουλίου και καθορίζει
τέλος ύδρευσης για τους οικισμούς
που δεν υδροδοτούνται μέσω
δημοτικών δικτύων ύδρευσης την
τιμή του 1€/m3 συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ (13%)

H απόφαση πήρε αα 103
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος Στάθη-
Οικονόμου Ερασμία

Τα μέλη:
1.Παπακωνσταντής Μελέτιος
2.Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3.Ρόκας Περικλής
4.Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
5.Κανάκης Γεώργιος
6.Κανάκης Χαράλαμπος
7.Αδάμ Ιωάννα
8.Μουρίκης Ευάγγελος
9.Κώνστας Ευάγγελος
10.Παπανικολάου Γεωργία
11.Δούκας Αναστάσιος
12.Δρίκος Σπυρίδων
13.Τώρος Αθανάσιος

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 20-6-2017    
Η Πρόεδρος   
Στάθη-Οικονόμου Ερασμία
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Δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο

Ελαφρά τραυματίας 
αστυνομικός σε

καταδίωξη ύποπτου
οχήματος στο Μενίδι

Σήμα σε οδηγό οχήματος να σταματήσει για
έλεγχο έκαναν αστυνομικοί το πρωί της Τρίτης
στην Αττική Οδό, ωστόσο αυτός ανέπτυξε
ταχύτητα και βγήκε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας,
στο Μενίδι.

Στη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε,
από άνδρες της ΔΙ.ΑΣ και περιπολικό της Αμεσης
Δράσης, ένας αστυνομικός που επέβαινε σε
δίκυκλη μηχανή τραυματίστηκε ελαφρά από
πτώση της και διακομίστηκε προληπτικά σε νοσο-
κομείο, με εκδορές.

Οι δύο άγνωστοι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο
κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητώνται. 

ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  &&  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΝΝΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΟΔήμος Ασπροπύργου , ενημερώνει τους Πολίτες ότι, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και περι-
ποίησης πρασίνου στην περιοχή Παραλία Ασπροπύργου.  Συγκεκριμένα, τα Συνεργεία του Δήμου Ασπρ-
οπύργου προέβησαν σε καθαρισμό  των πεζοδρομίων και των οδοστρωμάτων, καθώς και σε συγκομιδή

μπαζών από κοινόχρηστους χώρους. Επίσης, το τμήμα Πρασίνου, πραγματοποίησε κλάδεμα των ψηλών δέντρων και
κυρίως των ευκαλύπτων, που υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό, στην περιοχή της Παραλίας. 

Το κλάδεμα των δέντρων αυτών κρίνεται αναγκαίο γιατί στοχεύει στην ασφάλεια των διερχόμενων, από τις οδούς
πεζών και οχημάτων, και γενικότερα στην αποφυγή της πρόσκλησης σοβαρών ζημιών και ατυχημάτων, από ακραία
καιρικά φαινόμενα. 

Επιπλέον, επιτυγχάνεται ο έλεγχος της ανάπτυξης των δέντρων, η βελτίωση της υγείας, της αισθητικής και της εξι-
σορρόπησης της υπέργειας βλάστησης, με τη ρίζα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αρμόδια Αντιδημαρχία, φροντίζει, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα, για το
συχνό πότισμα των δέντρων που φυτεύτηκαν, σε όλη την περιοχή του Ασπρόπυργου, τους περασμένους μήνες.  

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών
Από το ύψος του Ξυλοκάστρου έως την
Ακράτα, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα
ισχύσουν  μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκε-
υής, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών

και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Πάτρα, από το ύψος
του Ξυλοκάστρου έως την Ακράτα, λόγω εργασιών ασφ-
αλτόστρωσης.

Ειδικότερα, από τις 07:00 εχθες το πρωί μέχρι τις
07:00 το πρωί της Πέμπτης, θα διακοπεί η κυκλοφορία
στο ρεύμα προς Πάτρα, μεταξύ των κόμβων Ξυλοκά-
στρου και Δερβενίου.

Επίσης, από τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης μέχρι τις
12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής θα διακοπεί η κυκλο-
φορία στο ρεύμα προς Πάτρα, μεταξύ των κόμβων Δερ-
βενίου και Ακράτας.

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία
των οχημάτων προς Πάτρα θα εκτρέπεται στην παλαιά
εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών, ενώ η κυκλοφορία στο
αντίθετο ρεύμα προς Αθήνα θα λειτουργεί κανονικά.

Ακόμη, όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι κυκλοφ-
οριακές ρυθμίσεις, δηλαδή από τις 07:00 το πρωί της
Τετάρτη έως τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, δεν
θα εισπράττονται διόδια στον σταθμό διοδίων του Κιά-
του, στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

ΔΔιιααννοομμήή  οοππωωρροοκκηηππεευυττιικκώώνν  σσεε  ππεερρίίπποουυ  990000  ωωφφεελλοούύμμεεννεεςς
οοιικκοογγέέννεειιεεςς  ααππόό  ττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Πάνω από 900 ωφελούμενες οικογέ-
νειες, οι οποίες είναι καταγεγραμμέ-
νες από τη Διεύθυνσης Κοινωνικής

Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, έλαβαν
οπωροκηπευτικά προϊόντα στην πρόσφατη
διανομή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Αχαρνών. 

Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής υλοποίησαν με επιτυχία την κατα-
γραφή των ωφελούμενων οικογενειών και
διένειμαν πάνω από 40 τόνους προϊόντα στις
ωφελούμενες οικογένειες , με τη πολύτιμη
βοήθεια απασχολούμενων στο Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. και εθε-
λοντών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός εξέφρασε την ικανοποίηση
του για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας
ακόμη δράσης αλληλεγγύης από τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και
δήλωσε ότι, "Οι Κοινωνικές Δομές του
Δήμου Αχαρνών με συνεχείς δράσεις,
συμμετοχή σε Κοινωνικά Προγράμμα-
τα και διαδημοτικές συνεργασίες
,καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να
περιορίσουν τις κοινωνικές ανισότητες
που έχουν ενταθεί από την παρατετα-
μένη οικονομική κρίση της χώρας μας.
Βασική προτεραιότητα παραμένει ο
άνθρωπος και όλα όσα σχετίζονται με
την αξιοπρεπή διαβίωση του".



6-θριάσιο Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

ΗΗ  ΔΔ//ννσσηη  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν
εεξξαασσφφάάλλιισσεε  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  2200  θθέέσσεεωωνν  

στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στις εγκαταστάσειςστις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στις εγκαταστάσεις
του Αγίου Ανδρέα Αττικής.του Αγίου Ανδρέα Αττικής.

ΗΔ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Αχαρνών μετά από ενέργει-
ές της, εξασφάλισε τη διάθεση 20

θέσεων στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθη-
ναίων στις εγκαταστάσεις του Αγίου Ανδρέα
Αττικής.

Η φιλοξενία των παιδιών θα γίνει σε δύο
περιόδους.

Α΄ αποστολή: Από 11/07/2017 ημέρα
Τρίτη, έως 25/07/2017 ημέρα Τρίτη.

Αφορά παιδιά που είναι γεννημένα από το
2005 έως 2011.

Β΄ αποστολή: Από 28/07/2017 ημέρα Παρ-
ασκευή έως 06/08/2017 ημέρα Κυριακή.

Αφορά παιδιά που είναι γεννημένα από το
2002 έως 2004.

Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται μόνο από
τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:
● Φωτοτυπία ταυτότητας του κηδεμόνα ή φωτοτ-

υπία διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
● Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφ-

ατο.
● Δικαστική Απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού

σε περίπτωση διαζυγίου.
● Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2016
● Δύο μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.
● Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές ,

του έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν
πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα
και τέλος ότι μπορεί να συμμετέχει στις αθλητικές δρα-
στηριότητες της κατασκήνωσης.

● Φωτοτυπία του ατομικού βιβλιαρίου υγείας , από
όπου προκύπτει ο εμβολιασμός του παιδιού.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρό-
γραμμα θα γίνονται από την ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, στο Τμήμα Κοι-
νωνικής Πολιτικής που στεγάζεται στο ισόγειο του
Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87
και Μπόσδα.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με βάση οικονομικά
και κοινωνικά κριτήρια.

Με την ενημερωτική διάλεξη στο 26ο και 29ο Δημο-
τικό Σχολείο Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό,

ολοκληρώθηκαν οι δράσεις για τη φετινή σχολική χρο-
νιά, για τη διάδοση της φιλοζωίας. 

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε Δημοτικά Σχολεία
του Δήμου Αχαρνών, στο πλαίσιο Προγράμματος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Την ενημερωτική διάλεξη στο 26ο και 29ο Δημοτικό
Σχολείο Αχαρνών προλόγισε ο Αντιδήμαρχος Τοπικής 

Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνης
Παλιούρας και στους ομιλητές συμμετείχαν στελέχη του
τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανά-
πτυξης του Δήμου Αχαρνών καθώς και εκπρόσωπος του
Φιλοζωικού Σωματείου Ολυμπιακού Χωριού "Διογένης".

Στην ενημερωτική διάλεξη παραβρέθηκε και ο πρόε-
δρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης κ. Κώστας Καρυδάκης. 

ΜΜεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ««ΑΑγγάάππηη»»
οοιι  χχοορρεευυττέέςς  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  

ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ««ΒΒααλλααρρίίαα»»  ττααξξίίδδεεψψαανν  ττοο
κκοοιιννόό  σσττοονν  ππλλοούύσσιιοο  

κκόόσσμμοο  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  

Με θέμα την «Αγάπη» οι χορευτές του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου «Βαλαρία» μας ταξίδεψαν στον
πλούσιο κόσμο της ελληνικής παράδοσης την

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. 
Ο βροχερός καιρός δεν στάθηκε εμπόδιο στην πραγμα-
τοποίηση της εκδήλωσης που αρχικά είχε προγραμματι-
στεί να γίνει στο Θερινό Κινηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ» και
τελικά με την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας μεταφέρθηκε στο Κλειστό
Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», όπου κατακ-
λύστηκε από τον κόσμο αποδεικνύοντας την αγάπη που
τρέφουμε όλοι για την ελληνική παράδοση.
«Η ελληνική παράδοση, οι χοροί, τα τραγούδια, τα ήθη
και τα έθιμα του τόπου μας αποτελούν πάντα μία
πλούσια πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για όλες τις
γενιές. Οφείλουμε, ο καθένας από τη μεριά του, να
στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε αυτόν τον πλούτο που
μας δίνει όχι μόνο δύναμη αλλά και καθορίζει αυτό που
πραγματικά είμαστε σαν Έλληνες. Ο Δήμος μας στέκεται
δίπλα και υποστηρίζει κάθε τέτοιου είδους δράσεις
δίνοντας σε όλους μας τη δυνατότητα να απολαμβάνο-
υμε το σημαντικό έργο όλων των πολιτιστικών φορέων
του τόπου μας», δήλωσε η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη
κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της εκδήλωσης. 

Την παράσταση βέβαια έκλεψαν οι μικροί και μεγάλοι
χορευτές που ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και ξεσήκω-
σαν με τις ικανότητες και το κέφι τους όλους τους παρε-
υρισκομένους, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο
την εξαιρετική δουλειά των χοροδιδασκάλων τους,
Σπυριδούλας Παναγιωτοπούλου, Σαμπρίνας Τσούγγου
και Βαγγέλη Σαμπάνη. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Δήμαρχος, κ. Γιάννα
Κριεκούκη, η Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ερασμία Στάθη-
Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος, κ. Περικλής Ρόκας, η Πρόε-
δρος του ΔΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.
Τάσος Δούκας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, κ.
Νίκος Παχής και ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Βαγγέλης
Κώνστας. 

Διάδοση της φιλοζωίας στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών

ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ

ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  ““ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  ““SSPPOORRTTIINNGGSSPPOORRTTIINNGG””””

ΟΟ  ΚΚυυννηηγγεεττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  θθαα  ππρρααγγμμαα--
ττοοπποοιιήήσσεειι  ττηη  ΚΚυυρριιαακκήή  99  ΙΙοουυλλίίοουυ  σσττοο  σσκκοοππεευυ--
ττήήρριιοο  ττηηςς  ΜΜααλλαακκάάσσααςς  ααγγώώνναα  κκυυννηηγγεεττιικκοούύ
εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ((SSPPOORRTTIINNGG))  γγιιαα  τταα  μμέέλληη  ττοουυ..
ΠΠααρραακκααλλοούύννττααιι  οοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  πποουυ  εεππιιθθυυμμοούύνν
νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττοονν  ααγγώώνναα,,  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήή--
σσοουυνν  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σστταα
κκάάττωωθθιι  ττηηλλέέφφωωνναα  22110022446633225566  κκααιι
66998866222233888833  έέωωςς  ττηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή  77  ΙΙοουυλλίίοουυ  γγιιαα
ττοονν  κκααλλύύττεερροο  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  κκααθθώώςς  θθαα  ττηηρρ--
ηηθθεείί  σσεειιρράά  ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς..
ΌΌρροοιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς::
ΟΟιι  κκυυννηηγγοοίί  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφέέρροουυνν  ααππααρρααιιττήήττωωςς
ττηηνν  ΆΆδδεειιαα  ΚΚααττοοχχήήςς  ΌΌππλλοουυ  ((ΑΑΚΚΚΚΟΟ))  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο
θθαα  ααγγωωννιισσττοούύνν  κκααιι  ττηηνν  ΆΆδδεειιαα  ΘΘήήρρααςς..  ΚΚααθθώώςς
εεφφόόσσοονν  δδιιααθθέέττοουυνν  ωωττοοαασσππίίδδεεςς  κκααιι  ππρροοσσττααττεευυ--
ττιικκάά  γγυυααλλιιάά..    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

    ΨΨΨΨ    ΗΗΗΗ    ΦΦΦΦ    ΙΙΙΙ    ΣΣΣΣ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    
Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μας , σωματείο

συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας-Μαγούλας – Μάνδρας , στη
συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου αποφάσισε ομόφωνα και
ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα για τους εργαζόμενους
συμβασιούχους στους δήμους:

1.Καταγγέλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τον
κρατικό μηχανισμό, που κρίνουν αντισυνταγματικό το
δικαίωμα στη δουλειά. Αυτό είναι, το αποτέλεσμα των αντε-
ργατικών νόμων ,που ψήφισαν όλα μαζί τα κόμματα του
κεφαλαίου ,τα μνημόνια ,  η ΕΕ , το ΔΝΤ.

2.Στόχος τους είναι να μετατρέψουν όλους τους εργαζό-
μενους ,

σε σύγχρονους δούλους , χωρίς δικαιώματα , σε συνθή-
κες γαλέρας και την εκμετάλλευση τους από τα δουλεμπο-
ρικά γραφεία που τα βαφτίζουν  ̈ γραφεία ευρέσεως
εργασίας .̈

Στόχος τους, επίσης, είναι η ιδιωτικοποίηση της καθαρι-
ότητας , της ηλεκτροδότησης και των άλλων υπηρεσιών και
η παράδοσή τους στους μεγαλοεργολάβους.

3.Απαιτούμε :
• Να μην απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος.
• Να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις σε συμβάσεις

αορίστου χρόνου.
• Να πληρωθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                          

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

Προς κάθε αρμόδιο και
Ημερήσιο και περιοδικό τύπο
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ΟΌμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑσυμμε-
τέχει ενεργά στην

προσπάθεια για τον καθαρισμό
του Θερμαϊκού, την οποία
συντονίζει το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρ-
ότησης.Με δεδομένη την ευαι-
σθησία του σε θέματα προ-
στασίας του περιβάλλοντος, ο
Όμιλος ανταποκρίθηκε στην
πρόσκληση που απηύθυνε η
Υφυπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(Μακεδονίας-Θράκης) κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, για
οικονομική στήριξη προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα
το έργο απορρύπανσης του Θερμαϊκού Κόλπου. 

Η ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.μαζί και με άλλες έξι εταιρίες, τιςTAP AG,
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Ο.Λ.Θ. ΑΕ, Δ.Ε.Θ.-Helexpo Α.Ε.,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.και Alumil A.E., ανέλαβαν να
καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα του απορρυπαντικού σκάφ-
ους «Αλκίππη»,στο οποίο ανατίθεται το έργο του επιφανεια-
κού καθαρισμού του Θερμαϊκού σε όλο το παραλιακό μέτω-
πο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα, από το λιμάνι έως
και το ύψος του Μεγάρου Μουσικής, ενώ όταν παρίσταται
ανάγκη θα καλύπτει και τον ευρύτερο άξονα του Κόλπου,
από την Αγία Τριάδα μέχρι το Δέλτα του Αξιού και του Αλιάκ-
μονα. 

Η συνδρομή του αντιρρυπαντικού σκάφους προσφέρει
σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, αναβαθμίζοντας το
θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Η δυσχερής οικονομι-
κή συγκυρία σε συνδυασμό με την περιστολή των κον-
δυλίων του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, ανάγκασαν
την πολιτική ηγεσία του να αναζητήσει χορηγίες από ιδιωτι-

κές εταιρείες και φορείς,
προκειμένου να συνεχι-
στείτο έργο της απο-
ρρύπανσης του Θερμαϊ-
κού το οποίο είχε ξεκινή-
σει το 2007. Στην πρόσ-
κληση αυτή, ανταπο-
κρίθηκε τα τελευταία χρό-
νια με ιδιαίτερη προθυμία
ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. 

Σήμερα, στην έδρα του
Μακεδονίας-Θράκης
υπεγράφη η σύμβαση

χορηγίας με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του
σκάφους,“NorthAegeanSlops”, παρουσία της Υφυπουργού
καςΜαρίας Κόλλια – Τσαρουχά. Τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκπροσώπησε ο Διευθυντής Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης κ. Χριστόφορος Αντώτσιος. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης χορηγίας, ο κ.
Αντώτσιοςδήλωσε: 

«Η συμμετοχή μας σε αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια της
κυρίας Υφυπουργού, αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση
του Ομίλου μας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
ανάδειξη του παραλιακού μετώπου. Όλα αυτά τα χρόνια τα
‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ’ ακολουθούν μια ιδιαίτερα αποτε-
λεσματική περιβαλλοντική πολιτική, θέτοντας υψηλούς περ-
ιβαλλοντικούς στόχους για κάθε τους δραστηριότητα.
Παράλληλα, συνδράμουν σε κάθε πρωτοβουλία, εκ μέρους
της Πολιτείας ή άλλων φορέων, που έχειως στόχο την προ-
στασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Θέλω να συγχα-
ρώ την Υφυπουργό γι’ αυτή την πρωτοβουλία της και να
υπογραμμίσω ότι ο Όμιλός μας θα είναι πάντοτε αρωγός σε
τέτοιες προσπάθειες». 

Εγγεγραμμένη στο εφήμερο της ύπαρξής μας 
μοιάζει να είναι η περιπλάνηση, άλλοτε απλώς για αναψυχή 

ή με αφορμή πνευματικές αναζητήσεις και άλλοτε 
για λόγους επιβίωσης. Και οι άνθρωποι - «ταξιδιώτες» κινούμα-

στε προς κάθε προορισμό, γεμίζοντας τη μνήμη με σελίδες
γεγονότων και βιωμάτων, όπως στα ημερολόγια καταστρώματος.

Κλεφτές ματιές σε «ημερολόγια» από ταξίδια καλλι-
τεχνών ρίχνει η φετινή, 9η Εικαστική Έκθεσης
Ελευσίνας, που εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 26 Ιου-

νίου, ώρα 20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος». Εκατόν σαράντα δημιουργοί
σας προσκαλούν να επιβιβαστείτε στο κατεξοχήν «ταξιδιω-
τικό» μέσο, την Τέχνη, μέσα από εκατό και πλέον ατομικά
και ομαδικά έργα κάθε μορφής. 

Ζωγραφική, φωτογραφία, χαρακτική, γλυπτική,
ψηφιδωτά, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βίντεο,
αλλά και συμπράξεις των εικαστικών με τη μουσική

και το θέατρο, δημιουργούν μία πολυπρόσωπη αφήγηση,
μεταστοιχειώνοντας κάθε δυσκολία και κάθε χαρά του ταξι-
διού σε ερέθισμα για καλλιτεχνική έκφραση.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα παρουσιαστεί το θεα-
τρικό αναλόγιο

«Ποιος μου πήρε το όνειρο...»; ‒ Απόσπασμα από τον
θεατρικό μονόλογο «Ελλαδογραφία» του Γιάννη Βούρου.

Θα ερμηνεύσει η ηθοποιός Τζωρτζίνα Κώνστα.

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχοπούλου, Εικαστικός
Διοργάνωση: Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας

Καλλιτέχνες που συμμετέχουν: Εύη Αθανασίου, Γιάν-
να Αλεξοπούλου, Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Άντα Ανα-
στασοπούλου, Κωνσταντίνος Ανδρώνης, Βασιλική
Ασπιώτη, Κωνσταντίνα Βαγενά, Λητώ Βαλιάτζα, Κωνσταν-

τίνος Βερούτης, Κώστας Βλαχόπουλος, Κατερίνα Βλάχου,
Παναγιώτης Βρούβας, Ιωάννα Γεωργιλάκη, Γιώργος Γιαν-
νακάκης, Ανίκητος Γιαννούδης, Αγγελική-Μαρία Γκαλερίδη,
Έλενα Γκιόκα, Ιωάννης Γκιόκας, Δικαία Δεσποτάκη, Χαρά
Δημακάκου, Βασίλειος Δημόπουλος, Μαρία Δ. Δούκα,
Χαρά Ευθυμιοπούλου, Έλενα Καλαποθάκου, Νίκη Καλο-
παίδη, Θεανώ Καμπόλη-Κουράση, Νικόλαος Καναβός,
Τζένη Καπερνάρου, Βιβή Καρά, Δημήτρης Καρέλος, Ilirjana
C. Kasa, Χριστίνα Κατριβέση, Ελισάβετ Κεχαγιά, Καίτη Κοκ-
καλιάρη, Φλώρα Κοντούλη, Amina Kortbi, Παρασκευή
Κούκκου, Μαρία Κουμπάρδα, Λία Κουτελιέρη, Ρένα Κυρια-
κού, Εύη Κυρώζη, Τζωρτζίνα Κώνστα, Χαράλαμπος
Κωστόπουλος, Πέτρος Λαζάρου, Ελένη Λιάσκου, Αγγελική
Λόη, Τίμος Λύτρας, Σοφία Μανιατάκη, Αντωνία Μαντζούκα,
Felicia Marani (Ευτυχία Μαράνη), Μαρία Ματάλα, Μαρία
Μηλιώνη, Σταυρούλα Μητσάκου, Αλεξάνδρα Μιχαήλ, Στα-
υρούλα Μιχαλοπούλου, Δήμητρα Μουλντή, Ελένη Μπάνου,
Χαράλαμπος Μυτιληναίος, Βασιλική Ντούζα, Μαρία
Οικονόμου, Ευανθία Παλληκαράκη, Αθηνά Παναγιωτίδου-
Κωνσταντίνου, Λία Πανουργιά, Δέσποινα Πανταζή,
Διονύσης Παντελής, Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Μάχη
Παπουλίδου, Σοφία Παππού, Χρυσάνθη Πετρά, Σύλβια
Πετσούρα, Ζωή Πολυχρόνου, Hannie Radstaak, Δημήτρης
Ρέμμος, Μαρίνα Ροβίθη, Μαίρη Ρουσιώτη, Χαρά Σαΐτη,
Βίκυ Σαμουηλίδου, Ματίνα Σιώκη, Ευάγγελος Σκάρος,
Δημήτρης Σκλαβενίτης, Ελίζα Σολωμού, Ασπασία Σταυρο-
πούλου, Λαμπρινή Σωτηράκη, Στάθης Σωτήρχος, Ντίνα
Τετράδη-Τασογιαννοπούλου, Εύα Τζαγκαράκη, Καίτη Τσα-
βαρή, Βάσω Τσαντίλα, Κατερίνα Τσαντίλα, Ιωάννα
Τσαχτσιρλή, Ελένη Τσιλιλή, Στέφανος Φωλίνας, Αθηνά
Χατζή, Χρήστος Χήρμπος, Άννα Χριστοφή

Και οι ομάδες: Ανοικτό Εργαστήριο Χαρακτικής Δήμου
Νίκαιας – Ρέντη, Άννα Μουζάκη - Δήμητρα Ταρούση -
Θάλεια Σπυριδάκη, Ευαγγελία Γιουκάκη - Μαγδαληνή Γκιό-

κα, Μουσικό σχήμα Dilemma (Πόπη Νταλαχάνη - Σωτήρης
Τράγκας) & Ευδοκία Θωμοπούλου

Η Εικαστική Έκθεση Ελευσίνας ξεκίνησε τηνΗ Εικαστική Έκθεση Ελευσίνας ξεκίνησε την
πορεία της το 2008 και έγινε θεσμός πορεία της το 2008 και έγινε θεσμός 

με θεμέλιο και ακρογωνιαίο λίθο τουςμε θεμέλιο και ακρογωνιαίο λίθο τους
Ελευσίνιους δημιουργούς. Τα τελευταία χρόνιαΕλευσίνιους δημιουργούς. Τα τελευταία χρόνια

επιχειρεί ένα φιλόξενο άνοιγμα επιχειρεί ένα φιλόξενο άνοιγμα 
σε καταξιωμένους, αλλά και νέους καλλιτέχνεςσε καταξιωμένους, αλλά και νέους καλλιτέχνες
και ομάδες από όλη την Ελλάδα, επενδύοντας και ομάδες από όλη την Ελλάδα, επενδύοντας 
με επιτυχία στην δημιουργική αλληλεπίδρασημε επιτυχία στην δημιουργική αλληλεπίδραση

με το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό.με το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό.

INFO: Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας «Λ. Κανελλόπου-
λος»

Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας ∙ Τηλ.: 210 5545460-
210 5565614

Διάρκεια:26 Ιουνίου – 9 Ιουλίου 2017
Εγκαίνια: Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, ώρα 20:30
Ωράριο λειτουργίας: Όλες τις ημέρες 10:00-13:00 και

18:00-21:00
Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες στις ιστοσελίδες:
www.nadjavl.wix.com/eleusisart και www.pakppa.gr

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛ.ΠΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

99ΗΗ  ΕΕΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
Εκατόν σαράντα δημιουργοί σας προσκαλούν στο «Ταξίδι»
26 Ιουνίου - 9 Ιουλίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ.
Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει στόχο να λύνει
προβλήματα. Είναι μοναδική η ευκαιρία που
προσφέρετε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής
να βάλει τις βάσεις μιας βιώσιμης λύσης για το
ζήτημα της αρμονικής συμβίωσης με τους τσιγ-
γάνους που από τη μία θα σέβεται τα ανθ-
ρώπινα δικαιώματα και από την άλλη θα απο-
καθιστά τη νομιμότητα. Οι αμιγείς καταυλισμοί
πρέπει να μπουν σε διαδικασία μετεγκατάστα-
σης στη βάση του σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου. Για το λόγο αυτό απαιτούνται κοινωνικές
έρευνες- απογραφές και εξατομικευ-μένη
παρέμβαση, διαδικασία την οποία στηρίζει η
Περιφέρεια έμπρακτα μέσω χρηματοδότησης.
Το παράδειγμα των Μεγάρων αποτελεί καλή
πρακτική για όλη την Δυτική Αττική. Τέλος, η
Αστυνομία και η Δικαιοσύνη πρέπει να
στηρίξουν αυτή την προσπάθεια αποδ-
υναμώνοντας τα παραβατικά δίκτυα  και η

τοπική κοινωνία των τσιγγάνων να συμμετέχει
ενεργά στην όλη προσπάθεια. Η Περιφέρεια
Αττικής και ειδικότερα η Αντιπεριφέρεια Δυτι-
κής Αττικής είναι σε ετοιμότητα συνεργασίας με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο
μιας ειλικρινούς συνεργασίας που εστιάζει
στην πραγματική επίλυση προβλημάτων».
-------------------------------------------------------------
Συμμετείχαν αναλυτικά στη  συνάντηση: Ι.
Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Αττι-
κής, Κ. Γιάντσιου, Ειδική Γραμματέας Κοινωνι-
κής Ένταξης Υπ. Εργασίας, Γ. Τσουκαλάς,
Δήμαρχος Ελευσίνας, Δ. Οικονόμου, Πρόεδρ-
ος Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, Γ. Κορο-
πούλης, Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, Ε. Ρήγα,
Αντιδήμαρχος Μεγάρων, Τζ. Παναγιώτου, Ειδι-
κή Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης Ρομά, Γ.
Λιάκος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Φυλής,
Μ. Νικολοπούλου, Ειδική Συνεργάτιδα
Δημάρχου Φυλής, Κ. Ζγάντζουρη, Προϊστα-
μένη Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ελευ-
σίνας, Μ. Κοκκώνη, Προϊσταμένη Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας Ελευσίνας, Ε. Τανή,
Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας Δήμου
Μεγάρων, Σ. Σούντης, Υπεύθυνος θεμάτων
Ρομά Δήμου Μεγάρων, Μ. Ρήγα, Κέντρο Στήρ-
ιξης Ρομά Μεγάρων, Β. Φουσκαρή, Κέντρο
Στήριξης Ρομά Μεγάρων, Π. Θεοδοσίου, Κοι-
νωνική Λειτουργός Δήμου Ασπροπύργου, Α.
Σπηλιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ ΕΥΔ
Αττικής, Α. Μαυρογονάτου, Στέλεχος Τμήματος
Α΄ ΕΥΔ Αττικής, Δ. Τσάμης, Τεχνικός Σύμβου-
λος ΕΥΔ Αττικής, Κ. Πουλής, Τμήμα Κοινω-
νικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής, Μ. 

Καράλη, Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Δυτικής
Αττικής, Ν. Κατσίκης, Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Δυτικής Αττικής, Κ. Σαμπατακάκη,
Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών Έργων
ΠΕΔΑ, Ε. Νίκα, Διευθύντρια Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΔΑ,
Ε. Νάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ΠΕΔΑ, Θ. Βαρέλη, Γραφείο Αντι-
περιφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Π. Νικολαϊδης,
Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττι-
κής, Δ. Μπουρίκος, Γραφείο Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής.

Το τελευταίο εμπόδιο –τη συμπλήρωση του μηχα-
νογραφικού δελτίου– στη διαδικασία των Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υπερπηδήσουν οι
περίπου 105.000 υποψήφιοι. Από σήμερα αρχίζει η
περίοδος των… προπονήσεων επί του μηχανογραφικού.
Οι υποψήφιοι των θετικών και τεχνολογικών επιστημών
είναι οι πλέον τυχεροί των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση σε 234 τμήματα, 79
περισσότερα από όσους στοχεύουν στις επιστήμες
πληροφορικής και οικονομίας. Συνολικά, το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος θα εισαχθούν 70.726 υποψήφιοι.

Ειδικότερα, προχθες το υπουργείο Παιδείας ανακοίνω-
σε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των μηχανογραφ-
ικών δελτίων (Μ.Δ.) ξεκινούν από σήμερα και θα ολοκ-
ληρωθούν την Παρασκευή 14 Ιουλίου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απε-
υθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσω-
πικό κωδικό ασφαλείας (password). Με τον κωδικό θα

μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση http://exams.it.mine-
du.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε
πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προ-
σωρινές προτιμήσεις (θα πρέπει να

επιλέξουν «προσωρινή αποθήκευση»).

Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών
των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων αναλόγως,
όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα
πρέπει να «κλειδώσουν» το τελικό τους μηχανογραφικό
(επιλέγοντας «οριστικοποίηση») έως και την Παρασκευή
14 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό
καταχωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και
καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι
πλέον δυνατή χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονά-
δας. Μάλιστα, προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν
ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστι-
κοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει
αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα
στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και
χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψή-
φιοι θα απευθύνονται στα λύκειά τους. Εφιστάται η προ-

σοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη
υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού
δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγω-
γή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τι μέλλει
γενέσθαι με τις εξετάσεις των μαθητών που αναβλήθη-
καν εξαιτίας του σεισμού στη Λέσβου. Συγκεκριμένα, οι
εξετάσεις για τα ΓΕΛ θα διεξαχθούν το Σάββατο 1 Ιουλίου
και τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, με ώρα εξέτασης στις 4 μ.μ.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν την
Τετάρτη 28 Ιουνίου, την Πέμπτη 29 Ιουνίου και την
Παρασκευή 30 Ιουνίου, με ώρα εξέτασης στις 5 μ.μ.

Τέλος, κατά 9% αυξάνεται ο αριθμός των ειδικοτήτων
που θα λειτουργήσουν στα επαγγελματικά λύκεια της
χώρας την επόμενη σχολική χρονιά. Οπως ανέφερε χθες
το υπουργείο Παιδείας, το 2016-17 στα ΕΠΑΛ λειτούργ-
ησαν αθροιστικά στη Γ΄ τάξη 2.354 ειδικότητες. Από την
επόμενη σχολική χρονιά 2017-18, ο συνολικός αριθμός
των ειδικοτήτων που έχουν καθοριστεί να λειτουργήσουν
είναι 2.567. Εχουμε συνεπώς 213 επιπλέον ειδικότητες,
ποσοστό αύξησης 9%. Επίσης, έως τώρα οι εγγραφές
των μαθητών έχουν ξεπεράσει τις 20.000.

Έως τις 14 Ιουλίου η καταχώριση 
των μηχανογραφικών

ΣΣττιιςς  33  ΙΙοουυλλίίοουυ  ηη  ππρροο  ηημμεερρηησσίίααςς
γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοομμίίαα

Τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, θα διεξαχθεί η προ ημε-
ρησίας διατάξεως συζήτηση για την οικο-

νομία.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, η

συζήτηση για την οικονομία σε επίπεδο αρχηγών
κομμάτων, την οποία ζήτησε ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα
διεξαχθεί στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας 3 Ιου-
λίου.

ΠΠΕΕΔΔΑΑΠΠΕΕΔΔΑΑ::  ::  ««ΟΟιι  σσυυμμββαασσιιοούύχχοοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  ααννααγγκκααίίοοιι««ΟΟιι  σσυυμμββαασσιιοούύχχοοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  ααννααγγκκααίίοοιι
σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς  κκααιι  χχωωρρίίςς  ααυυττοούύςς  ννααρρκκοοθθεεττεείίττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττωωννσσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς  κκααιι  χχωωρρίίςς  ααυυττοούύςς  ννααρρκκοοθθεεττεείίττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττωωνν
ΔΔήήμμωωνν  νναα  ππρροοσσττααττεεύύοουυνν  ττηη  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  κκααιι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν»»  ΔΔήήμμωωνν  νναα  ππρροοσσττααττεεύύοουυνν  ττηη  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  κκααιι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν»»  

Την αντίθεσή του προς την απόφαση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, που κρίνει ως αντισυνταγματική την παράταση των
συμβάσεων στους Ο.Τ.Α. και την πληρωμή των αποδοχών

τους το διάστημα αυτό, εκφράζει με Ψήφισμά του το Δ.Σ. της Περ-
ιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.). «Οι συμβασιούχοι
αυτοί εργαζόμενοι είναι απολύτως αναγκαίοι στους Δήμους και
χωρίς αυτούς ναρκοθετείται η δυνατότητα των Δήμων να λειτο-
υργήσουν τις υπηρεσίες καθαριότητας, να προστατεύουν τη δημό-
σια υγεία και το περιβάλλον», παρατηρεί.
«Η ύπαρξη συμβασιούχων εργαζομένων που προσλαμβάνονται

μέσω Α.Σ.Ε.Π. είναι υποχρεωτική επιλογή για τους Δήμους ώστε να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες τους, λόγω
της πολύχρονης απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.
Δεν δεχόμαστε την απόλυση των εργαζομένων αυτών, ούτε τη μη πληρωμή των δεδουλευμένων μισθών τους.
Συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες των εργαζομένων στην καθαριότητα και ζητάμε την προστασία των δικαιωμάτων
τους», συμπληρώνει και ζητά:
Η Κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους εν λόγω εργαζομένους.
Να βρεθεί τρόπος μονιμοποίησής τους με νομοθετική ρύθμιση και με κρατική χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους.
Προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων.
Να υπάρξει παράταση των συμβάσεων στην κατεύθυνση λύσης του προβλήματος.
Πληρωμή όλων των δεδουλευμένων.

‘’Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη πρέπει να στηρίξουν 
αυτή την προσπάθεια αποδυναμώνοντας

τα παραβατικά δίκτυα και η τοπική κοινωνία των 
τσιγγάνων να συμμετέχει ενεργά στην όλη προσπάθεια’’. 

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22
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Στις προσπάθειες
του Δήμου Φυλής
για τη στήριξη της

Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) αναφ-
έρθηκε, μιλώντας στη συνε-
δρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, τη Δευτέρα 19
Ιουνίου 2017 ο Αντιδήμα-
ρχος Μιχάλης Οικονομάκ-
ης.

«Τα αυτοκίνητα του Τμή-
ματος επισκευάζονται στο συνεργείο μου δωρεάν,
με ανταλλακτικά που αγοράζουν με το υστέρημά
τους κάποιοι συνάδελφοι, τόνισε ο Μιχάλης Οικο-
νομάκης και πρόσθεσε ότι και η αποκομιδή των
απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΑΣ
στην Αμυγδαλέζα (Δήμος Αχαρνών) γίνονται από
το Δήμο Φυλής.

Αναφερόμενος στις συκοφαντίες περί φωτογρα-
φικού διαγωνισμού για την αγορά των 8 περιπο-
λικών που θα παραχωρήσει ο Δήμος στην ΕΛΑΣ

είπε ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε ηλεκτρονικά,
όπως ορίζει ο νόμος και οι προδιαγραφές καθο-
ρίστηκαν από την ΕΛΑΣ. «Τα περιπολικά αγορά-
στηκαν από την αντιπροσωπεία και όχι από
περίπτερο», τόνισε.

Σχετικά με το κτίριο της Πολεοδομίας που παρ-
αχωρήθηκε για είκοσι χρόνια στην ΕΛΑΣ προκειμέ-
νου να στεγάσει την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, το
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και τις ΟΠΚΕ, είπε ότι
διαμορφώνεται από το Δήμο σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές της ΕΛΑΣ. Όσο για το κόστος που ανέ-
λαβε ο Δήμος Φυλής είπε ότι είναι μικρό για τις
οικονομικές του δυνατότητες, αλλά και για το όφε-
λος που προσδοκά.

«Η καταπολέμηση της παραβατικότητας είναι το
κρισιμότερο ζήτημα για τους δημότες, οι οποίοι
βλέπουν καθημερινά να απομειώνεται η αξία των
ιδιοκτησιών τους και να υποβαθμίζεται το επίπεδο
της ζωής τους. Αυτά τα έννομα αγαθά αξίζουν παρ-
απάνω από το ποσόν που διαθέτει ο Δήμος»,
κατέληξε ο Μιχάλης Οικονομάκης.

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

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ
ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  
ΟΟρρθθήή  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη  ΑΑλλκκοοόόλλ

Οδήμος Ιλίου
σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι
στην 5η

πανελλαδική εκστρα-
τεία ενημέρωσης του
κοινού για την Ορθή
Κατανάλωση Αλκοόλ,
ως μέλος του Ελληνι-
κού Διαδημοτικού Δικ-
τύου Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) που τη
διοργανώνει.

Η δράση διεξάγεται
υπό την αιγίδα του
Εθνικού & Καποδιστρ-
ιακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με στόχο την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα που αφορούν την κατανάλωση αλκοόλ. Στον ειδι-
κά διαμορφωμένο ιστότοπο Drink IQ, κάθε ενδιαφερόμε-
νος μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες και συμβου-
λές, ενώ με πολύ απλές κινήσεις μπορεί να  ενημερωθεί
για την επίδραση που έχει στον οργανισμό του.

Ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δηλώνει σχετικά:
«Συμμετέχουμε στην εκστρατεία Ορθής Κατανάλωσης

του Αλκοόλ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθ-
ένας μας τις επιπτώσεις της αλόγιστης κατανάλωσής του.
Η ενημέρωση είναι ο καλύτερος σύμμαχος της πρόλ-
ηψης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μας
σώσει τη ζωή, ιδιαίτερα όταν εδραιωθεί η αντίληψη ότι
αλκοόλ και οδήγηση δεν συνδυάζονται».

ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  σσεε  ΤΤσσίίππρραα::
Θα τα πούμε στην Βουλή
- Ο λαός πρέπει να μάθει όλη

την αλήθεια

Περίπου μισή ώρα διήρκεσε η συνάντηση του
προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο

Μαξίμου. 
Ο Αλέξης Τσίπρας υποδεχόμενος τον κ. Μητσοτάκη,
είπε πως αποτελεί θεσμική του υποχρέωση να ενημε-
ρώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για τα εθνικά θέματα,
παρά τις οποίες διαφωνίες υπάρχουν. Από την πλευρά
του ο πρόεδρος της ΝΔ είπε  ότι είναι πάντα στη διάθ-
εση της κυβέρνησης. 
Για τα αποτελέσματα του Eurogroup, ο κ. Μητσοτάκης
είπε πως για την οικονομία θα υπάρξει η ευκαιρία να
συζητηθεί το θέμα στη Βουλή, συνολικά και για τη δια-
πραγμάτευση, ώστε να μάθει ο ελληνικός λαός την
αλήθεια. 
«Για τα εθνικά είμαι πάντα στη διάθεση της κυβέρν-

ησης και όταν υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να
συζητηθούν κατ΄ ιδίαν είμαι πάντα στη διάθεση σας»,
προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Πάντα οι σκέψεις και οι στρατηγικές πρέπει να περ-

ιφρουρούνται (...) αλλά  ζούμε στην εποχή της ενημέρ-
ωσης και της ταχύτητας, και όλα μαθαίνονται πολύ
γρήγορα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο

πρωθυπουργός έκλεισε τον κύκλο επαφών με τους
πολιτικούς αρχηγούς, τους οποίους ενημερώνει για τις
αποφάσεις του Eurogroup και τις εξελίξεις στο Κυπρ-
ιακό ενόψει της διάσκεψης στην Ελβετία.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του
24ου διήμερου Κλασσικού Αθλητισμού, που ήταν 

αφιερωμένοι στη μνήμη του Ναπολέοντα Σουκατζίδη

Πάνω από 1000 παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία του Χαϊδαρίου,
πήραν μέρος στους αγώνες του 24ου διημέρου κλασσικού αθλ-
ητισμού, που διοργάνωσε ο Δήμος Χαϊδαρίου και ήταν αφιερω-

μένοι στη μνήμη του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο οποίος εκτελέστηκε από
τους Ναζί την 1η Μαΐου του 1944.

«Οι μικροί αθλητές συναγωνίστηκαν σε αγώνες ταχύτητας των
50,60,150,300 και 600 μέτρων, στο άλμα εις μήκος, στο μπαλάκι και στη
σκυταλοδρομία 4Χ50μ.

Στους νικητές δόθηκαν μετάλλια και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν
αναμνηστικά. Ο έκδηλος ενθουσιασμός και η αναμονή εξαιτίας των
άσχημων καιρικών συνθηκών άξιζε τον κόπο αφού οι μικροί αθλητές προ-
σέφεραν θέαμα, αξιοσημείωτες επιδόσεις και ταυτόχρονα αντλήσαν εμπειρίες που θα είναι εφόδιο για τη ζωή τους.

Αξίες όπως η συμμετοχή, η ευγενής άμιλλα, το αθλητικό πνεύμα και το ευ αγωνίζεσθε αποτελούν πολύτιμες παρακαταθήκες για
κάθε παιδί και νέο, είναι καθήκον και υποχρέωση για την πολιτεία μέσα από τέτοιες διοργανώσεις να τις προωθεί. Ευελπιστούμε το
σύνθημα των αγώνων -ο αθλητισμός είναι λαϊκό δικαίωμα αποτελεί στοιχείο ανάπτυξης του ανθρώπου- να γίνει ζητούμενο διεκδίκησης
και κινητοποίησης από τους γονείς και τα παιδιά για να μπορούν ελεύθερα να αθλούνται τόσο τα μικρά παιδιά αλλά και οι μεγαλύτερ-
οι», αναφέρει μεταξύ άλλων το δελτίο Τύπου του Δήμου.

Αντιδήμαρχος Φυλής Μιχ. Οικονομάκης:
ΗΗ  ππεερριιοουυσσίίαα  κκααιι  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ζζωωήήςς  ττωωνν  δδηημμοοττώώνν  ααξξίίζζοουυνν  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  τταα  χχρρήήμμαατταα  πποουυ  δδιιέέθθεεσσεε  οο  ΔΔήήμμοοςς  σσττηηνν  ΕΕΛΛΑΑΣΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
ΕΔΡΑ: Λ. Δημοκρατίας 18
ΤΑΧ.ΚΩΔ.:     19300 Ασπρόπ-
υργος
Email : peppa.a@aspropyrgos.gr
sepasp1@aspropyrgos.gr

Ασπρόπυργος,14.6.17
Αρ. Πρωτ.:161

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ:

•4ου  Δημοτικού Σχολείου επί της
οδού Κριεζή στον Δήμο Ασπρ/γου,
•6ου Δημοτικού Σχολείου  στην

περιοχή  «Νεόκτιστα»  Δήμου
Ασπρ/γου,
•7ου Δημοτικού Σχολείου στην

περιοχή «Νέα Ζωή» Δήμου
Ασπρ/γου &
•11ου Δημοτικού Σχολείου στην

περιοχή «Ρουπάκι» Δήμου
Ασπρ/γου.
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου

Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονά-
δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου», λαμβά-
νοντας υπόψη:

1.την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4(ΦΕΚ
1003/30-5-2008, τ. Β) » όπως τρο-
ποποιήθηκε  από την ΚΥΑ
Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016
(ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016).
2.τις ισχύουσες διατάξεις που

αφορούν την μίσθωση κυλικείων
δημόσιων σχολείων με τις τροπο-
ποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα.

3.Την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτρο-
πής με αριθμό 46/17, αρ.
πρωτ.:131/12.5.17
4.Την απόφαση Προέδρου για

την Συγκρότηση Επιτροπών διε-
νέργειας πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού  εκμίσθωσης των σχολικών
κυλικείων σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 46/17, αρ.
πρωτ.:131/12.5.17 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου 
5.Την Διακήρυξη Δημόσιου Πλειο-

δοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης
των σχολικών κυλικείων με αρ.
πρωτ.:160/14-6-17

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο, Πλειοδοτικό Διαγωνι-

σμό, με σφραγισμένες προσφο-
ρές, για την εκμίσθωση των
σχολικών κυλικείων των: 
•4ου  Δημοτικού Σχολείου επί της

οδού Κριεζή στον Δήμο Ασπρ/γου,
•6ου Δημοτικού Σχολείου  στην

περιοχή  «Νεόκτιστα»  Δήμου
Ασπρ/γου,
•7ου Δημοτικού Σχολείου στην

περιοχή «Νέα Ζωή» Δήμου
Ασπρ/γου &
•11ου Δημοτικού Σχολείου στην

περιοχή «Ρουπάκι» Δήμου
Ασπρ/γου.

Οι προσφορές θα κατατίθενται
την 17η Ιουλίου 2017 ενώπιον
των αντίστοιχων αρμόδιων Επιτρ-
οπών Διενέργειας του Διαγωνι-
σμού στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, στο
Δημαρχείο του Δήμου Ασπροπύρ-
γου επί της Λ. Δημοκρατίας 141,
ως εξής:

Ωράριο Κατάθεσης:
Για το 4ο Δημοτικό από τις 10:00

έως 10:30 π.μ.
Για το 6ο Δημοτικό από τις 11:00

έως 11:30 π.μ.
Για το 7ο Δημοτικό από τις 12:00

έως 12:30 μ.μ.
Για το 11ο Δημοτικό από  13:00

έως 13:30 μ.μ.

Η  αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα γίνει από τις Επιτροπές
Διενέργειας του Διαγωνισμού, την
ίδια ημέρα  17-7-2017, στην αίθου-
σα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημαρχείο του
Δήμου Ασπροπύργου επί της Λ.
Δημοκρατίας 141, ως εξής:

Ωράριο Αποσφράγισης:
Για το 4ο Δημοτικό στις 10:30 π.μ.
Για το 6ο Δημοτικό στις 11:30 π.μ.
Για το 7ο Δημοτικό στις 12:30 μ.μ.
Για το 11ο Δημοτικό στις 13:30

μ.μ.

Στα σχολεία με αριθμό μαθη-
τών μικρότερο των 250, η Σχολι-
κή Επιτροπή μείωσε το ελάχι-
στο ποσό προσφοράς 60%,
όπως ορίζεται στις ισχύουσες
διατάξεις.

Στον Πλειοδοτικό Επαναληπτικό
Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

1.Όσοι απασχολούνται στο Δημό-
σιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., με οποιαδήπο-
τε εργασιακή σχέση.
2.Οι συνταξιούχοι.
3.Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού

στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα
άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4), 5,7,8 &
9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.
Α΄/9-2-07.
4.Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλ-

λευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου
ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται, για πληροφορίες,
στη Γραμματεία της Σχολικής  Επι-
τροπής, στα τηλέφωνα  210
5582104, 210 5582105 εσωτ. 645,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Σχολικής Επιτροπής Μονά-

δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Δημοτικός Σύμβουλος,

ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ως Δημοτική Αρχή δεν μας επιτρέπεται να σιωπήσουμε. Η σιωπή μας σημάνει
ότι συνηγορούμε οι πόλεις μας να γίνουν χωματερές το επόμενο διάστημα. Ότι
αποδεχόμαστε την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων, ενώ γνωρίζουμε ότι είναι
πλήρως αναγκαίοι, προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και με το καθεστώς της σύμβα-
σης γιατί το κράτος δεν άφηνε άλλο δρόμο επιλογής στους Δήμους μας ώστε να
καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες τους. 

Η σιωπή μας θα είναι συνενοχή στο τερατόμορφο καθεστώς της ανακύκλωσης
των ανέργων, που κτίζεται χρόνια τώρα, και που για τις υπηρεσίες καθαριότητας
των Δήμων είναι η βασική αιτία των εργατικών ατυχημάτων που εκτινάσσονται με
γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Λέμε λοιπόν όχι σε αυτόν το νέο αντιλαϊκό κατήφορο και καλούμε τα σωματεία
και τους φορείς που ήδη έχουν δηλώσει την εναντίωσή τους στις απολύσεις να
συνταχτούν με το αίτημα της άμεσης νομοθετικής παρέμβασης της Κυβέρνησης
και το πρόβλημα που έχει ανακύψει με ευθύνη της να λυθεί άμεσα, να πληρωθ-
ούν και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι, να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και
χωρίς νέα, ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα οι Δήμοι.

Συντασσόμαστε και θα συνδράμουμε, με ό,τι μέσο έχουμε στη διάθεσή μας, με
τους αγώνες και τις αγωνίες των εργαζομένων. Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας.

Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου
20/6/2017»
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Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός Νόρμπερτ Μπράκμαν, 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, ανήκει σε αυτούς 
που συμφωνούν με το ΔΝΤ ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. 
ΚΚοούύρρεεμμαα  χχρρέέοουυςς::  ΚΚάάπποοιιαα  σσττιιγγμμήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι!!

Οχριστιανοδημοκράτης Ν. Μπράκμαν θεωρεί
ότι κάποια στιγμή θα γίνει κούρεμα χρέους.
Μιλώντας στη DW θεωρεί ότι η Eπιτροπή

Προϋπολογισμού θα δώσει το πράσινο φως για τα 8,5
δις ακόμη κι αν το ΔΝΤ είναι εκτός προσωρινά.

Το βάρος του χρέους στις επόμενες γενεές

Το «μασάζ» ξεκίνησε ήδη από την περασμένη Παρ-
ασκευή. Το υπουργείο Οικονομικών σε τηλεφωνική διάσκεψη ενημέρωσε σχετικά τα
προεδρεία των Επιτροπών Προϋπολογισμού, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονο-
μικών. Επίμαχο σημείο, η καταρχήν συμμετοχή του Διεθνούς Ταμείου χωρίς χρήματα,
μέχρις ότου αναλυθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μετά τη λήξη του προγράμ-
ματος. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός Νόρμπερτ Μπράκμαν, αντιπρόεδρος της Επι-
τροπής Προϋπολογισμού, ανήκει σε αυτούς που συμφωνούν με το ΔΝΤ ότι το χρέος
δεν είναι βιώσιμο. Μιλώντας στη Deutsche Welle εκφράζει τον σκεπτικισμό του για τα
φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5%, αλλά και τον προβληματισμό του για το
κατά πόσο σε μια δημοκρατία μπορεί κανείς να απαιτήσει από μια χώρα να πληρώσει
τα χρέη της σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό ορίζοντα βαραίνοντας «μια γενιά». Και προ-
τείνει εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας με αναπόφευκτη ελάφρυνση του χρέους.
«Κάποια στιγμή θα γίνει αλλά οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν ακόμη» υποστηρίζει. «Κι
όταν λέμε προϋποθέσεις εννοούμε να κάνει η Ελλάδα σαφές ότι μπορεί να πατήσει στα

πόδια της, όχι μόνο με εξυγίανση του προϋπολογισμού της, αλλά και του δημόσιου
τομέα, όπως καταπολέμηση της διαφθοράς. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι η Ελλάδα
τα κάνει όλα αυτά μόνο υπό καθεστώς πίεσης των δανειστών και όχι από μόνη της.
Αυτό μας λείπει». Συνάδελφοι του Νόρμπερτ Μπράκμαν, με επιρροή στο κόμμα, υπο-
στήριξαν την επομένη κιόλας της συμφωνίας του Eurogroup ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
παρέκαμψε τις δεσμεύσεις του στην Βουλή, όταν κλήθηκε εκτάκτως το σώμα καλοκαίρι
του 2015 για να εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα. Απαρέγκλιτη προϋπόθεση ήταν η άμεση
και όχι με χρονοκαθυστέρηση συμμετοχή του ΔΝΤ και μάλιστα με χρήματα.

Στήριξη στην Ελλάδα και στο βάθος οι εκλογές

Και οι δύο όροι δεν διασφαλίστηκαν στην απόφαση του Eurogroup, αλλά για τον
Μπράκμαν δεν πρόκειται να ανατρέψει τον κοινοβουλευτικό προγραμματισμό με έκτακ-
τη σύγκλιση της ολομέλειας εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας. «Η προσωπική μου
άποψη είναι ότι η Ελλάδα, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, έκανε τεράστιες προσπάθ-
ειες, γι αυτό πρέπει να την υποστηρίξουμε σε αυτόν τον δρόμο. Εάν την φέρναμε σε
δύσκολη θέση, δεν θα επηρέαζε αρνητικά μόνο τη χώρα, αλλά και το γερμανικό προ-
εκλογικό αγώνα. Το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών της Κυριακής εδριαώνει την
πεποίθησή μου ότι στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην ευρωζώνη πρέπει να στηρίξουμε τους
δεσμούς που μας συνενώνουν και να ξεκινήσουμε κοινές πρωτοβουλίες για την
ενίσχυση της Ευρώπης».
Ο Μπράκμαν απορρίπτει κατηγορηματικά σχόλια του τύπου ότι ο Σόιμπλε μπλόφαρε
θέτοντας την κοινοβουλευτική ομάδα υπό την ομηρία των επικείμενων εκλογών. Το εάν
κι άλλοι βουλευτές συμμερίζονται την άποψή του, θα φανεί αργά το μεσημέρι στη
συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την ενημέρωση της Κ.Ο του CDU από τον γερμανό
υπουργό Οικονομικών. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να εκτονωθούν οι «αντιρρη-
σίες», αλλά μέχρι εκεί. Αύριο, το ελληνικό ζήτημα θα είναι από τα μικρά στην ατζέντα
της Επιτροπής Προϋπολογισμού και όλοι οι Χριστιανοδημοκράτες, ενωμένοι, θα
δώσουν το πράσινο φως για τα 8,5 δις ευρώ και με το ΔΝΤ προσωρινά εκτός. Στο
όνομα της Ελλάδας, της ευρωζώνης, αλλά προπάντων του κόμματος. 

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η αρμόδια εισαγγελέας διαφθοράς
Ελένη Τουλουπάκη για πιθανές σχέσεις αστυνομικών με τις μαφίες
των Ρομά που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, μετά

τις καταγγελίες πολιτών στα ΜΜΕ που ακολούθησαν το τραγικό συμβάν του
άδικου θανάτου του 11χρονου Μάριου-Δημήτριου, στο 6ο δημοτικό Αχαρνών.

Η έρευνα, σύμφωνα με το bloko.gr, ανατέθηκε στη διεύθυνση εσωτερικών
υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Την απόφαση για έρευνα προκάλεσαν οι καταγγελίες πολιτών και τα ρεπο-
ρτάζ αρκετών ΜΜΕ που πραγματοποιήθηκαν τις αμέσως επόμενες ημέρες
από τον άδικο θάνατο του 11χρονου Μάριου μέσα στο σχολείο του στο 

Μενίδι οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση των δικαστικών αρχών.
Οι ¨αδιάφθοροι¨ της ΕΛΑΣ θα καλέσουν για καταθέσεις όλους όσοι από τους

κατοίκους της περιοχής, έκαναν τις καταγγελίες, ενώ θα εξετάσουν και στελέχη
της αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπροσώπους κοινωνικών κι εμπορικών
φορέων.

Απαντώντας πρόσφατα σε ερώτηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
ΑΝΤ1, αναφορικά με τις καταγγελίες πολιτών του Μενιδίου για σχέσεις της
Αστυνομίας με την τοπική «μαφία» των ναρκωτικών, ο  αναπληρωτής υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, δεν τις απέρριψε, ενώ αναφέρ-
θηκε και σε συλλήψεις που έχουν γίνει στην περιοχή.

ΣΣττοο  μμιικκρροοσσκκόόππιιοο  οοιι  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  γγιιαα  ππιιθθααννέέςς  σσχχέέσσεειιςς
αασσττυυννοομμιικκώώνν  μμεε  ττηηνν  ««μμααφφίίαα»»  ττωωνν  ννααρρκκωωττιικκώώνν  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

Μετά τις καταγγελίες πολιτών και τα ρεπορτάζ αρκετών ΜΜΕ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.

10/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 
Αρ. Αποφ 105

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση κανονισμού χρήσης
κοινόχρηστων χώρων Δήμου

Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Στη  Mάνδρα, σήμερα στις 19 του
μήνα  Ιουνίου  του έτους 2017
ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και
ώρα  20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε   δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρ-
ιάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας,
ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ.
11622/15.6.2017 έγγραφη πρόσ-
κληση της Προέδρου, η οποία γνω-
στοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα  με
το άρθρο 67 του Ν 3852/10  και ανα-
ρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου. Αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία και σύμφ-
ωνα δεδομένου ότι σε σύνολο
μελών 27  παραβρέθηκαν 14 δηλα-
δή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόμου Ερασμία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
4. Αδάμ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαμπος
10. Δρίκος Σπυρίδων
11. Δούκας Αναστάσιος
12 Παπανικολάου Γεωργία 
13. Μουρίκης Ευάγγελος
14. Τώρος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Δρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλομοίρα
3. Κώνστα Αγλαΐα
4. Θεοδώρου Χαράλαμπος
5. Γκιόκας Ιωάννης
6. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη
Ελένη
7 Τσαντίλας Γεώργιος
8. Κολοβέντζος Παναγιώτης
9. Σαμπάνης Γεώργιος
10 Αδάμ Μελέτιος
11 Πανωλιάσκος Αθανάσιος
12 Δουδέσης Δημήτριος
13 Κανάκης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας κος
Παχής Νικόλαος και ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Βιλίων κος
Γκιόκας Γεώργιος με δικαίωμα
ψήφου στα θέματα που αφορούν τη
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας και
την Τοπική Κοινότητα Βιλίων. Οι
Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας
Ερυθρών και της Τοπικής
Κοινότητας Οινόης ο κος Οικονόμου
Κωνσταντίνος και ο κος
Πανωλιάσκος Βασίλειος που
κλήθηκαν επίσης να παραβρεθούν,
απουσιάζουν
H Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης με παρούσα τη
Δήμαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη  και
εισηγούμενη το 3ο  θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου α) το σχέδιο του
κανονισμού χρήσης των
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας β) την με αριθμ.
8/2017 απόφαση του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας
γ) την με αριθμ. 3/2017 απόφαση
του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ερυθρών και δ) την με
αριθμ. 15/2017 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Αμέσως μετά ακολούθησε
συζήτηση κατά τη διάρκεια της
οποίας διευκρινίστηκε κατόπιν
ερωτήματος που διατυπώθηκε από
το Δημοτικό Σύμβουλο κο Δρίκο

Σπυρίδωνα ότι ο κανονισμός
αναφέρεται σε όλους τους νόμιμα
υφιστάμενους κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας 
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του όλα τα
ανωτέρω
Aποφασίζει ομόφωνα
(και με τη σύμφωνη γνώμη του
Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας κου Παχή
Νικόλαου και του Προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας Βιλίων κου
Γκιόκα Γεώργιου)

1. Αποδέχεται την με αριθμ. 15/2017
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και το σχέδιο κανονισμού
χρήσης που αφορά νόμιμα
υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρο-
υς Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
2. Εγκρίνει τον κάτωθι κανονισμό
χρήσης των νόμιμα υφιστάμενων
κοινόχρηστων χώρων Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ιούνιος 2017
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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο & Σκοπός
του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος
κανονισμού είναι η θέσπιση
προδιαγραφών και κανόνων, για τη
χρήση κοινοχρήστων χώρων, όπως
πεζοδρόμια, οδοί, πλατείες, εντός
των ορίων του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας. 
Σκοπός του Κανονισμού αυτού
είναι:
•Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
και της ασφάλειας των κατοίκων και
των επισκεπτών της πόλης.
•Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας
και λειτουργικότητας των
κοινοχρήστων χώρων.
•Η διασφάλιση του κοινόχρηστου
χαρακτήρα πλατειών, πεζοδρόμων
και πεζοδρομίων.
•Η ασφάλεια και προστασία της
κίνησης των πεζών στους
κοινόχρηστους χώρους και
ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι,
παιδιά, συνοδοί βρεφικών αμα-
ξιδίων, κλπ).

Άρθρο 2ο: Νομικό Πλαίσιο
Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται
βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη που
έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει το
σκεπτικό του παρόντος κανονισμού
είναι:
1.Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα
τα άρθρα 967,968, 970. 
2.Το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ
τελών και δικαιωμάτων χρήσεως
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων» του Β.Δ. 24-
9/20-10-1958 «Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο
νόμου των ισχυουσών διατάξεων
περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων». 
3.O Ν.1080/1980 (ΦΕΚ
246/Α’/1980) «Περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών της περί των προσόδων των
Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και
άλλων τινών συναφών διατάξεων»
και ειδικότερα το αρ.3 «τέλος
χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών
και λοιπών κοινόχρηστων χώρων». 
4.O Ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α’33/14-
0301983) με θέμα «Επέκταση των
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα το άρθρο 17 παρ.4
«νέα αυθαίρετα» και το άρθρο 28
«Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε
εγκεκριμένα σχέδια πόλεων». 
5. O Ν.1416/1984
(ΦΕΚ18Α'/21-02-1984) με θέμα
«Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων της δημοτικής και
κοινοτικής νομοθεσίας για την
ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την
ενδυνάμωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το
άρθρο 10 «Περίπτερα» και το
άρθρο 54 «Τέλος επί των
ακαθάριστων εσόδων κέντρων
διασκέδασης, εστιατορίων κ.τ.λ.». 
6.O Ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α’2/03-01-
1989) με θέμα «Αναμόρφωση της
φορολογίας εισοδήματος και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το αρ.25
«τακτικά έσοδα Δήμων και
Κοινοτήτων» και το άρθρο 26
«Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για
τα έσοδα των δήμων και
κοινοτήτων». 
7.O Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α'/17-
09-1990) με θέμα «Τροποποίηση
και συμπλήρωση διατάξεων του
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα
(Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας
τοπικής αυτοδιοίκησης (ν.
1622/1986), εσόδων δήμων και
κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 6. 
8.O Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145Α'/13-
07-1995) με θέμα «Υπαίθριο
Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 
9.Ο Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-
1999) με θέμα «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
10.O Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-
10-2003) με θέμα «Τροποποίηση
του Ν.2323/1995 "Υπαίθριο
Εμπόριο και άλλες διατάξεις"». 
11.H υπ' αριθ. Α2-1149/25-05-2004
(ΦΕΚ 873Β'/14-06-2004) απόφαση
Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα
«Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο
επιβολής των διοικητικών
προστίμων των άρθρων 5 και 7 του
Ν.2323/1995, όπως
αντικαταστάθηκαν με τον
Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-10-
2003)». 
1)H υπ' αριθ. 6952/14-02-2011
(ΦΕΚ 420Β'/16-03-2011) κοινή
απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων,
με θέμα «Υποχρεώσεις και μέτρα
για την ασφαλή διέλευση των πεζών
κατά την εκτέλεση εργασιών σε
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών». 
12.Ο Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α'/19-
08-2005) με θέμα «Αρχές και κανό-
νες για την εξυγίανση της λειτο-
υργίας και την ανάπτυξη βασικών
τομέων του εμπορίου και της αγο-
ράς - Θέματα Υπουργείου Ανά-
πτυξης». 
13.Το Π.Δ.254/2005 (ΦΕΚ
307Α'/16-12-2005) με θέμα «Ρύθμι-

ση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου
και στάσιμου)» 
14.Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-
2006) Δ.Κ.Κ. και ειδικότερα το αρ.75
περί «άσκησης αρμοδιοτήτων
Δήμων και Κοινοτήτων» και το
αρ.79 «Κανονιστικές Αποφάσεις». 
15.Η υπ' αριθ. 52907/28-12-2009
(ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφα-
ση Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα «Ειδι-
κές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρη-
στους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών». 
16.Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ
με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-
2011 και θέμα «Διευκρινίσεις για την
εφαρμογή των ρυθμίσεων της με
αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης
Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις
για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία σε κοινόχρηστους
χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών'' (ΦΕΚ 2621 Β΄31-12-2009)». 
17. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α'/07-06-2010) με θέμα «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
18. Η αρ.52.907/28-12-
2009 (ΦΕΚ Β’621/31-12-2009)
Υπουργικής Απόφασης 
19. Ο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ
249Α'/25-11-2011) με θέμα «Νέος
τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης,
ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο
20 «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ),
Συγκρότηση» και το άρθρο 21
«Αρμοδιότητες». 
20. Ο Ν.4038/2012 (ΦΕΚ
14Α'/02-02-2012) με θέμα
«Επείγουσες ρυθμίσεις που
αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015». 
21. Ο Ν.4067/2012 (ΦΕΚ
79Α'/09-04-2012) με θέμα «Νέος
Οικοδομικός Κανονισμός» και
κυρίως το άρθρο 2 «Ορισμοί», το
άρθρο 4 «Άδειες Δόμησης», το
άρθρο 10 «Κίνητρα για την
περιβαλλοντική αναβάθμιση και
βελτίωση της ποιότητας ζωής σε
πυκνοδομημένες και αστικές
περιοχές», το άρθρο 20
«Κατασκευές σε δημόσιους
κοινόχρηστους χώρους», το άρθρο
21 «Προσωρινές Κατασκευές» και
το άρθρο 28 «Ειδικές ρυθμίσεις για
την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία ή εμποδιζόμενων
ατόμων». 
22. Η υπ' αριθ.
Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/08-10-2012
(ΦΕΚ 2718Β'/08-10-2012)
απόφαση Υπουργού Υγείας με θέμα
«Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
και άλλες διατάξεις». 
23. Ο N.4093/2012 (ΦΕΚ
222Α'/12-11-2012) με θέμα
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 −
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016» και
ειδικότερα την υποπαράγραφο
«ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» του άρθρου
πρώτου. 
24. Ο Ν. 4235/2014 – ΦΕΚ
Α 32 – 11.02.2014 «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις
στην εφαρμογή της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
25.Ο. Ν.4257/2014: Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

Άρθρο 3ο: Ορισμοί
1. Κοινόχρηστοι, είναι οι χώροι που
σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση

του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για
κοινή χρήση και η κυριότητα των
οποίων ανήκει στο Δήμο Μάνδρας -
Ειδυλλίας.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγ-
ματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα
με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδι-
κα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα
μπορούν να αποκτηθούν με παρ-
αχώρηση της αρχής, κατά τους
όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά
δικαιώματα, εφ’ όσον με τα
δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή
δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
2. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή
που καταβάλλεται από τους
υπόχρεους έναντι ειδικού
ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το
οποίο συνίσταται στη
χρησιμοποίηση ορισμένου
δημοτικού χώρου, έργου ή
υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος
ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την
έννοια ότι είναι ανάλογο του
οφέλους που αποκομίζει ο
φορολογούμενος από τη χρήση του
παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ
140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228) και
ανήκει στην κατηγορία των Γενικών
ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου
χώρου, είναι ατομικές διοικητικές
πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε
ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του
διοικητικού δικαίου και του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις
ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του
Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας
χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε
εμπορικά καταστήματα και ιδίως
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την
νόμιμη λειτουργία αυτών.
4. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική
πράξη κύρωσης με την οποία
αίρεται η ισχύς μιας άλλης
διοικητικής πράξης, είτε
αναδρομικά, είτε για το μέλλον.
Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία
αδικήματος αλλά στην
συμμόρφωση του υπόχρεου προς
τις ρυθμίσεις του νόμου και του
παρόντος Κανονισμού.
5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η
χρήση του κοινόχρηστου χώρου
χωρίς την προηγούμενη άδεια του
Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης
η χρήση του κοινόχρηστου χώρου
κατά παράβαση των όρων της
χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί
αφορούν το είδος της χρήσης και τη
θέση ή έκταση του
παραχωρούμενου χώρου, είτε τη
διάρκεια της άδειας.
6. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε
είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και
γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή
χρήση ελεύθεροι χώροι, που
καθορίζονται από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή
έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με
οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
7. Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες
εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως
τις ανάγκες κυκλοφορίας.
8. Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που
προορίζονται για την κυκλοφορία
των πεζών.

Άρθρο 4ο: Αρμοδιότητες και
Προϋποθέσεις
Εκτός του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας, καμία άλλη αρχή ή
νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει
αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες
χρήσης κοινόχρηστων χώρων που
ανήκουν στον Δήμο Μάνδρας –
Ειδυλλίας,  ή έχουν παραχωρηθεί
σε αυτόν για εκμετάλλευση. 
Για την εφαρμογή του παρόντος, οι
παρακάτω υπηρεσίες έχουν τις εξής
αρμοδιότητες: 
1.Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
εισηγείται την χορήγηση αυτών για
την χρήση των κοινόχρηστων
χώρων.
2. Η  Αστυνομική Αρχή, συνδράμει
στην τήρηση του παρόντος
κανονισμού και χορηγεί «σύμφωνη
γνώμη», στο πλαίσιο εσωτερικής
υπηρεσιακής διαδικασίας για τη
χορήγηση της Άδειας Κατάληψης
του Κοινοχρήστου Χώρου και του
Οδοστρώματος εντός 15 ημερών.
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις,
στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσια-

κής διαδικασίας, για τα λειτουργικά ή
διακοσμητικά στοιχεία που τοποθε-
τούνται στον κοινόχρηστο χώρο,
καθώς και τη διακοπή και την παρ-
εμπόδιση της κυκλοφορίας. 
4.  O Δήμαρχος εκδίδει άδεια χρή-
σης κοινοχρήστου χώρου (παρ. ΙΙ
αρ. 3 Ν. 1080/80) και την ανακαλεί
(παρ. 7 αρ.3 Ν1080/80).
5. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
επιλύει κάθε διαφορά που
ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού
του κανονισμού και παραπέμπει
στο δημοτικό συμβούλιο θέματα
που έχουν σχέση με την
τροποποίηση του παρόντα
κανονισμού. 
6. Η διαπίστωση της αυθαίρετης
χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους
του Δήμου ή από την αστυνομική
αρχή. 

Άρθρο 5ο: Γενικές Αρχές
Για την εφαρμογή του παρόντος,
ισχύουν oι κάτωθι γενικές αρχές:  
1.Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται
ελεύθερος χώρος για την κίνηση
των πεζών, πλάτους 1,50μ.
τουλάχιστον. 
2.Το 50% τουλάχιστον του πλάτους
των πεζοδρόμων πρέπει να είναι
ελεύθερο για την απρόσκοπτη και
συνεχή διέλευση των πεζών εκτός
ειδικών περιπτώσεων. 
3.Σε κάθε περίπτωση, η προβολή
των μνημείων της πόλης να μην
παρεμποδίζεται. 
4.Η έκθεση των εμπορευμάτων θα
περιορίζεται σε απόσταση 1μ. από
την οικοδομική γραμμή και εφόσον
καλύπτει τις πιο πάνω
προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη
ανάρτηση αυτών επί των
προσόψεων των κτιρίων δεν θα
μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το
1,5μ. 
5.Δεν επιτρέπεται αυθαίρετη
επέκταση των εργασιών των
καταστημάτων και των
επιτηδευματιών κάθε μορφής (π.χ.
συνεργεία αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις
επίπλων κτλ.). 
6.Στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, η άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων θα χορηγείται,
σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας τους και ανάλογα με το
πρόσωπο των καταστημάτων στον
κοινόχρηστο χώρο, με μέγιστο
ποσοστό 70% επί του προσώπου
και ανάλογα της επιφάνειας των
καταστημάτων, με μέγιστο ποσοστό
70% επί της επιφανείας των. Εάν
υπάρχει υπόλοιπο κοινόχρηστου
χώρου, λόγω μειωμένης ζήτησης,
μπορεί να παραχωρηθεί στους
ενδιαφερόμενους επιπλέον
κοινόχρηστος χώρος, ανάλογα με
την επιφάνεια των καταστημάτων,
με απόφαση Δημάρχου, έπειτα από
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου δύναται να
ανανεώνεται, κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται
νέα γνωμάτευση και υπό τον όρο ότι
δεν έχει μεταβληθεί ο
παραχωρούμενος χώρος και ο
ενδιαφερόμενος θα το δηλώνει ρητά
με υπεύθυνη δήλωση.
7.Η χρήση των πλατειών παραχωρ-
είται στα καταστήματα που έχουν
πρόσοψη ή προβάλλονται στην
πλατεία.
8.Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση
που να εμποδίζει την απρόσκοπτη
και ελεύθερη χρήση του αστικού
εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο
Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. 
9.Η σκίαση των χώρων θα γίνεται,
με ομπρέλες που θα καλύπτουν
επιφάνεια ίση ή μικρότερη με αυτή
του παραχωρούμενου κοινόχρη-
στου χώρου, χωρίς διαφημιστικά
μηνύματα
10.Δεν επιτρέπεται καμία κατασκε-
υή στον παραχωρούμενο κοινόχρη-
στο χώρο (δάπεδα, πέργκολες,
υποστυλώματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).
Η διάταξη των λειτουργικών
στοιχείων επί του παραχωρούμενου
κοινόχρηστου χώρου θα είναι
τέτοια, ώστε να δημιουργούνται
διάδρομοι για την απρόσκοπτη
κίνηση. 



Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 θριάσιο-13  

11. Απαγορεύεται η με
οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση
των παραχωρούμενων κοινόχρη-
στων χώρων που βρίσκονται επί
των πλατειών με την τοποθέτηση
εναέριων καλωδίων. 
12. Η φύτευση καλλωπι-
στικών φυτών και δέντρων στις πλα-
τείες, τους πεζοδρόμους και τα πεζο-
δρόμια θα γίνεται μόνο από το
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του
Δήμου.
13. Η καθαριότητα του
κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη
του υπευθύνου του καταστήματος. 
14. Δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκατα-
στάσεων, συσκευών προβολής και
διαφημιστικών στοιχείων σε
κοινόχρηστο χώρο. 
15. Όλες οι κατασκευές
στους παραχωρούμενους κοινόχρη-
στους χώρους δεν πρέπει να έχουν
μόνιμα χαρακτηριστικά και θα
εκδίδονται, μετά από άδεια των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Άρθρο 6ο: Χορήγηση Άδειας
Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμά-
των
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του
Δήμου και σύμφωνης γνώμης της
Αστυνομικής Αρχής, η κατάληψη
κοινόχρηστων χώρων για ανά-
πτυξη τραπεζοκαθισμάτων από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφ-
έροντος (εφόσον προβλέπεται
από την άδεια ίδρυσης και λειτο-
υργίας τους )
Η κατανομή του υπό παραχώρηση
δημοτικού χώρου θα γίνεται κατά
αναλογία της δυναμικότητας του
καταστήματος, σύμφωνα με την
δυναμικότητα που περιγράφει η
άδεια λειτουργίας του. 
Οι καταστηματάρχες φέρουν οι
ίδιοι την ευθύνη για την αυθαίρετη
κατάληψη χώρου από πελάτες των
καταστημάτων τους πέραν εκείνου
για τον οποίο έχει παραχωρηθεί το
δικαίωμα χρήσης με την σχετική
άδεια καθώς και για την διαφορετι-
κή χρήση τους. 
Με τη λήξη των αδειών και με
ευθύνη της επιχείρησης απομα-
κρύνονται από τον κοινόχρηστο
χώρο όλα τα αντικείμενα.
Κατά τη χειμερινή περίοδο τα τρα-
πεζοκαθίσματα θα απομακρύνον-
ται από τους καταστηματάρχες,
εφόσον δεν λειτουργούν τα κατα-
στήματα. 
Για την εγκατάσταση των τραπεζο-
καθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο
άδεια χρήσης με ισχύ από την ημε-
ρομηνία έκδοσης της έως το τέλος
του έτους που εκδόθηκε. Αίτηση
χορήγησης άδειας χρήσης
κοινόχρηστου χώρου για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
υποβάλλεται πριν τη λήξη της
ισχύουσας άδειας (εάν υφίσταται)
στο αρμόδιο γραφείο το Τμήμα
Εσόδων και Περιουσίας του
Δήμου, συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
νομίμως επικυρωμένα, τα οποία
είναι:
•Άδεια λειτουργίας καταστήματος
στην οποία να προβλέπεται η ανά-
πτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός
του καταστήματος, με την ρητή
προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
•Ενημέρωση από το Ταμείο του
Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο
για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφ-
ορές προς το Δήμο ή νόμιμου
ρυθμίσεώς τους.
•Τοπογραφική αποτύπωση όπου
να απεικονίζεται η θέση του κατα-
στήματος, τα παρακείμενα κατα-
στήματα, οι είσοδοι και τα παράθ-
υρα κατοικιών, το πλάτος της πρό-
σοψης του ακινήτου, το πλάτος του
πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού
καθώς και η θέση και οι διαστάσεις
του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Άρθρο 7ο: Χορήγηση Άδειας
Τοποθέτησης Εμπορευμάτων
Τα τμήματα των κοινοχρήστων
χώρων των οποίων επιτρέπεται η
παραχώρηση της χρήσης, για έκθ-
εση εμπορευμάτων, καθώς επίσης
και ο καθορισμός του ετήσιου τέλο-
υς ανά τετραγωνικό μέτρο, καθο-
ρίζονται με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.
Πριν από την τοποθέτηση στον

κοινόχρηστο χώρο των εμπορε-
υμάτων, εκδίδεται από το Δήμο
άδεια χρήσης με ισχύ από την ημε-
ρομηνία έκδοσης της έως το τέλος
του έτους που εκδόθηκε.
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με
αίτησή του στο Γραφείο Αδειοδοτή-
σεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων πριν τη λήξη της
ισχύουσας άδειας χρήσης, προσ-
κομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
• Τοπογραφικό διάγραμ-
μα κάλυψης του καταστήματος και
του κοινόχρηστου χώρου.
• Ενημέρωση από το
Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών
στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστι-
μα ή εισφορές προς το Δήμο ή
νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Άρθρο 8ο: Χορήγηση Άδειας
Κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου για Υπαίθριο Εμπόριο
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρή-
στων χώρων για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου θα
χορηγούνται στους ενδιαφερόμε-
νους από το Γραφείο Αδειοδοτή-
σεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων του Δήμου, ύστε-
ρα από σχετική Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με το άρθρο 2 του Ν.2323/95
(ΦΕΚ145/τεύχος Α), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 16 του Ν.3769/2009.
Οι θέσεις που θα παραχωρούνται
στους ενδιαφερόμενους, καθώς
και οι διαστάσεις τους και η διάρ-
κειά τους, θα καθορίζονται σε κάθε
περίπτωση από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, με την σύμφωνη
γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής
ή Τοπικής Κοινότητας.

Άρθρο 9ο: Χορήγηση Άδειας
Κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου σε Περίπτερα
Τα περίπτερα, που θα χωροθετηθ-
ούν και θα τοποθετηθούν σε
κοινόχρηστους χώρους οφείλουν
να εναρμονίζονται με την κείμενη
νομοθεσία.
Ο συνολικός χώρος που θα παρ-
αχωρείται στα περίπτερα για την
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου
(τοποθέτηση κουβουκλίου,
ψυγείων πώλησης παγωτών και
αναψυκτικών, στάντ πώλησης
εντύπων, κ.λ.π.) ορίζεται στα 6,00
τ.μ. το μέγιστο συμπεριλαμβανο-
μένου την τοποθέτηση κουβου-
κλίου. 
Το ετήσιο τέλος κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου από περίπτε-
ρα θα καθορίζεται με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η αποτύπωση και η έγκριση της
κατάληψης του χώρου προσδιο-
ρίζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου σε συνεργασία με
το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριο-
τήτων.  
Τροποποίηση των  όρων χορήγ-
ησης των αδειών συνεπάγεται
ανάκληση αυτών και επιβολή των
προβλεπόμενων από το Νόμο
κυρώσεων.

Άρθρο 10ο: Χορήγηση Άδειας
Κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου για Εκδηλώσεις Προ-
σωρινού Χαρακτήρα
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων για την διε-
νέργεια μουσικοχορευτικών
εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημά-
των, γάμων κ.λ.π. θα εγκρίνονται
από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) και τα σχετικά
τέλη θα εισπράττονται από το Γρα-
φείο Εσόδων και Περιουσίας,
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερο-
μένου, που θα υποβάλλεται του-
λάχιστον ένα μήνα νωρίτερα με την
σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής ή
της Τοπικής Κοινότητας. Απαρ-
αίτητη είναι προσκόμιση της έγκρι-
σης διακοπής ή παρεμπόδισης
κυκλοφορίας που εκδίδεται από
την ΕΛ.ΑΣ.
Στην αίτηση θα αναφέρονται
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία
του φορέα που θα είναι υπεύθυνος
για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο
χώρος και ο σκοπός της εκδήλω-

σης και κάθε άλλη λεπτομέρεια
απαραίτητη για την χορήγηση της
αδείας.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παρ-
αχωρούνται με την προϋπόθεση
να μη δημιουργείται όχληση στα
καταστήματα, να διασφαλίζεται η
ομαλή κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων και να τηρούνται οι
ώρες κοινής ησυχίας.
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την
τήρηση της καθαριότητας του παρ-
αχωρούμενου χώρου.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφο-
ρτίζονται με την επιτήρηση των
χώρων που πραγματοποιούνται οι
εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις
πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από
τους οργανωτές το κόστος αποκα-
τάστασης.
Στους χώρους που υπάρχει
συνυπευθυνότητα με άλλους φορ-
είς, είναι απαραίτητο να προσ-
κομίζεται ή σύμφωνη γνώμη του
άλλου φορέα (Πυροσβεστική,
άδεια από Αστυνομική Αρχή κλπ).
Οι προσωρινές άδειες για την
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου
χορηγούνται με την προϋπόθεση
της τήρησης των διατάξεων του
ΚΟΚ και των κανονισμών που διέ-
πουν την χρήση κοινόχρηστου
χώρου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
ανάκλησης της χορηγηθείσας άδει-
ας σε περίπτωση παραβίασης των
παραπάνω όρων και προϋποθέ-
σεων.

Άρθρο 11ο: Χορήγηση Άδειας
Κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου για Τοποθέτηση Ψυχα-
γωγικών Παιχνιδιών
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρή-
στων χώρων για την τοποθέτηση
ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παι-
δικών παιχνιδιών θα χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους εφόσον
κατέχουν άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Οι θέσεις που θα παραχωρούνται
στους ενδιαφερόμενους θα καθο-
ρίζονται με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, μετά από γνώμη
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότ-
ητας και εισήγηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Για τη διαμόρφωση του χώρου και
την εγκατάσταση των παιχνιδιών
θα εκδίδεται από το Δήμο άδεια
χρήσης με ισχύ από την ημερομ-
ηνία έκδοσης της ως το τέλος του
έτους που εκδόθηκε.
Για την χορήγηση άδειας τοποθέτ-
ησης των παραπάνω παιχνιδιών ο
ενδιαφερόμενος απευθύνεται με
αίτησή του στο Γραφείο Εσόδων
και Περιουσίας του Δήμου με τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Άδεια λειτουργίας
επιχείρησης ή περιπτέρου.
2. Τ ο π ο γ ρ α φ ι κ ή
αποτύπωση, όπου να απεικονίζε-
ται η θέση και ο χώρος κατάληψης
των παιχνιδιών. 
3. Ενημέρωση από το
Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών
στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρό-
στιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή
νομίμου ρυθμίσεώς τους.
Στη συνέχεια η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
χωροθετεί την τοποθέτηση των
παιχνιδιών ανάλογα με τον διατιθ-
έμενο κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 12ο: Χορήγηση Άδειας
Κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου με Οικοδομικά Υλικά
Τα τμήματα των κοινοχρήστων
χώρων, των οποίων επιτρέπεται η
παραχώρηση της χρήσης, καθο-
ρίζονται με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος
ημερήσιο, μηνιαίο ανά τ.μ. ανε-
ξάρτητα από το χρόνο χρήσης.
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά
από αίτησή τους στο Τμήμα Εσό-
δων και Περιουσίας του Δήμου,
λαμβάνουν άδεια κατάληψης του
κοινόχρηστου χώρου μετά και από
την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι υπεύθυνοι του έργου είναι
υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την πρόλ-
ηψη ατυχήματος. Ο χώρος κατάλ-
ηψης θα πρέπει να έχει σημανθεί
κατάλληλα ώστε να είναι ορατός

και τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάλ-
ηψης ολόκληρου του πεζοδρομίου,
υποχρεούνται να κατασκευάσουν
πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρ-
ουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
οικοδομικών υλικών σε παραχωρ-
ούμενους κοινόχρηστους χώρους
εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφα-
λής διέλευση πεζών και οχημά-
των(ΥΑ 6952/16-3-2011 ΦΕΚ
420/Β΄/16-3-11).
Για τις προϋποθέσεις και τις
υποχρεώσεις των αιτούντων την
άδεια κατάληψης κοινόχρηστου
χώρου θα λαμβάνεται υπόψη και ο
κανονισμός καθαριότητας.
Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο
κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποι-
αδήποτε καταστροφή κοινόχρη-
στου χώρου αποκαθίστανται από
τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των
εργασιών.
Αιτήσεις χορήγησης άδειας κατάλ-
ηψης κοινόχρηστου χώρου για την
τοποθέτηση οικοδομικών υλικών
υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων
και Περιουσίας, συνοδευόμενες
από τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά νομίμως επικυρωμένα, τα
οποία είναι:
•Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροε-
πισκευών με την ρητή προϋπόθε-
ση ότι αυτή ισχύει.
•Σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
•Ενημέρωση από το Ταμείο του
Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο
για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφ-
ορές προς το Δήμο ή νομίμου
ρυθμίσεώς τους.
•Τοπογραφική αποτύπωση όπου
να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκ-
τησίας, το πλάτος της πρόσοψης
του ακινήτου, το πλάτος του πεζο-
δρομίου, το πλάτος της οδού,
καθώς και η θέση και οι διαστάσεις
του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Άρθρο 13ο: Χορήγηση Άδειας
Κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου για Εκτέλεση Εργασιών
(εκσκαφές και τομές οδοστρώμα-
τος) από Ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοι-
νής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό
Αέριο, κτλ.)
Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλε-
ση εργασιών, (εκσκαφών, τομών
οδοστρώματος κτλ) από ιδιώτη ή
υπηρεσία κοινής ωφέλειας απαι-
τείται άδεια και άδεια διέλευσης
βαρέων οχημάτων από την Διεύθυ-
νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, προσκομίζοντας εγγυητική
επιστολή ανάλογου προς τις
εργασίες ποσού.
Οι δημόσιοι οργανισμοί για την
εγκατάσταση των κοινωφελών δικ-
τύων τους με χρήση υπογείων ή
εναέριων εγκαταστάσεων σε
κοινόχρηστους χώρους (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) απαλλάσσονται
από την καταβολή τέλους
(ΣτΕ2958/2011, Ν. 4001/11 άρθρα
98 παρ.7 και 123 παρ. 8- ΦΕΚ
179/Α, Απόφαση
ΔΕφΠειρ.1961/2013).
Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν αιτή-
σεως του ενδιαφερομένου προς την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου και θα θεωρείται πριν την
έναρξη των εργασιών από την
αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
Θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Εγκύκλιο 47/22-12-08 του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών καθώς και με την
κειμένη Νομοθεσία και θα υποβάλ-
λεται το χρονοδιάγραμμα των εργα-
σιών, με ταυτόχρονη περιγραφή του
είδους τους και των προδιαγραφών
τους οι οποίες και θα τελούν υπό τον
συνεχή έλεγχο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαι-
τούμενα μέτρα προστασίας και να
γίνεται πλήρης και έντεχνη αποκα-
τάσταση των επεμβάσεων στην
αρχική τους μορφή εντός (10) ημε-
ρών από το πέρας των εργασιών σε
κάθε τμήμα.
Μετά το πέρας των εργασιών η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα
προβεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση
της έντεχνης αποκατάστασης όλων
των τομών.

Σε περίπτωση που η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών κρίνει ότι το
αποτέλεσμα της αποκατάστασης
δεν είναι ικανοποιητικό, είναι
δυνατόν μετά από απόφαση της
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. να υποχρεωθεί ο εργο-
λάβος να ανακατασκευάσει όλο το
τμήμα του οδοστρώματος.
Για την πρόληψη ατυχημάτων οι
υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα.

Άρθρο 14ο: Αυθαίρετη Χρήση –
Κυρώσεις – Πρόστιμα
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση
κοινόχρηστου χώρου χωρίς την
προηγούμενη άδεια του Δήμου,
καθώς και η χρήση του κοινόχρη-
στου χώρου κατά παράβαση των
όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε
αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης,
τη θέση ή την έκταση του παραχωρ-
ούμενου χώρου, την εγκριθείσα από
την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. διάταξη όλων των
στοιχείων, είτε τη διάρκεια της άδει-
ας. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης,
καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρε-
ου με απόφαση του Δημάρχου και
σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.
1900/90, εκτός από το αναλογούν
τέλος:
• Σε χώρους για τους
οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια,
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο
διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος
χρήσης.
• Σε χώρους για τους
οποίους δεν έχει παραχωρηθεί
άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρό-
στιμο ίσο με το τριπλάσιο του
μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγω-
νικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί
με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για περιπτώσεις
χώρων που έχει επιτραπεί η παρ-
αχώρηση της χρήσης.
• Εάν συνεχίζεται ή επα-
ναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση
επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι
δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.
• Αν εξακολουθεί η παρά-
βαση αφαιρείται η χορηγηθείσα
άδεια χρήσης του κοινόχρηστου
χώρου και ο Δήμος με τα συνεργεία
του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε
αντικειμένου, με τη συνδρομή της
Ελληνικής Αστυνομίας και επιβάλλει
ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφ-
οράς και αποθήκευσης, ίσο με το
διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους
ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθο-
ρίστηκε με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για τους χώρους για
τους οποίους έχει επιτραπεί η παρ-
αχώρηση της χρήσης. Στην
περίπτωση δε αυτή η Δημοτική
Αρχή δύναται να προχωρήσει και σε
προσωρινή αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας του καταστήματος.
• Εκτός του χρηματικού
προστίμου, για την αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου
καθώς και τη χρήση καθ’ υπέρβαση
της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρ-
εος έχει και ποινικές ευθύνες και
τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου
458 του Ποινικού Κώδικα.
Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά,
σκιάδια και λοιπές κατασκευές που
τοποθετούνται χωρίς την έγκριση
του αρμόδιου Γραφείου Εσόδων και
Περιουσίας και την σύμφωνη γνώμη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών σε χώρους παραχωρημένους
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμά-
των θεωρούνται μη νόμιμη κατασκε-
υή και η κατάληψη κοινοχρήστου
του χώρου επανεξετάζεται και αν
κριθεί απαραίτητο μπορεί να ανακ-
ληθεί η άδεια λειτουργίας και να
επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.
Εάν  διαπιστωθεί Πολεοδομική
παράβαση από τον αρμόδια Υπηρ-
εσία Δόμησης ή την ΕΛ.ΑΣ, θα εφα-
ρμόζονται τα όσα προβλέπονται
από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέ-
των κατασκευών» και τον Ν
4178/13 και  θα επιβάλλονται τα
προβλεπόμενα πρόστιμα στους
παραβάτες.

Άρθρο 15ο: Μη Παραχώρηση
Κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου
Α. Δεν παραχωρείται άδεια κατάλ-
ηψης κοινόχρηστου χώρου στις
κάτωθι περιπτώσεις:

α) Στα πεζοδρόμια στα οποία δεν
παραμένει ελεύθερος ικανός χώρος
(ελάχιστο 1,5μέτρα) για την ασφαλή
διέλευση πεζών και κυρίως αμα-
ξιδίων ΑΜΕΑ κ,λ,π.
β) Στο οδόστρωμα των οδών.
γ) Στις νησίδες των οδών.
Β. Δεν παραχωρείται επίσης
κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατ-
ηγορίες:
α) Στα καταστήματα εμπορίας και
ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδ-
ηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου,
συναρμολόγησης και βαφής
επίπλων κλπ.
β) Για τοποθέτηση ανθρωποζυγών,
πακτωμένων πάγκων, ειδικών
κατασκευών κλπ.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν δια-
πιστωθούν παραβάσεις, θα εφα-
ρμόζονται οι διατάξεις των
Ν.1828/89 & 1900/90, σύμφωνα με
τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο, σε
βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη
χρήση κοινόχρηστου χώρου του
οποίου η παραχώρηση της χρήσης
δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλά-
σιο του μεγαλύτερου κατά τετραγω-
νικό μέτρο συντελεστή που καθο-
ρίστηκε με απόφαση του οικείου
συμβουλίου, για τους χώρους για
τους οποίους έχει επιτραπεί η παρ-
αχώρηση της χρήσης.

Άρθρο 16ο: Μεταβατικές Διατά-
ξεις
Εντός ενός μηνός από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος κανονισμού, όσοι
έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου, υποχρεούνται
να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες ή
σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι
σχετικές άδειες, να συμμορφωθούν
με όσα προβλέπονται σε αυτές ή να
ελευθερώσουν το χώρο. 
Το ύψος των τελών είναι αυτό που
θα καθορίζεται κάθε χρόνο με απο-
φάσεις του δημοτικού συμβουλίου
του Δήμου για την κατάληψη
κοινόχρηστων χώρων κατά κατηγο-
ρία. 

Άρθρο 17ο: Τελικές Διατάξεις
Η τήρηση του παρόντος κανονισμού
επαφίεται στην ευσυνειδησία των
πολιτών, στις υπηρεσίες του Δήμου
και στους επαγγελματίες.
Οι επικεφαλής των αρμόδιων υπηρ-
εσιών έχουν την κύρια ευθύνη για
την αυστηρή τήρηση του παρόντος
κανονισμού.
Για όσα δεν προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό, ισχύουν όσα
προβλέπονται από τους ισχύοντες
νόμους και διατάξεις και ιδίως τους
έτερους ισχύοντες Κανονισμούς του
Δήμου Μάνδρας -  Ειδυλλίας,  που
εφαρμόζονται παράλληλα και
συμπληρωματικά. 
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού
αρχίζει από την επόμενη δημο-
σιεύσεως της ψήφισής του από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας και θα τροπο-
ποιείται και θα συμπληρώνεται από
τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις,
όπως αυτοί, κάθε φορά, εφαρμόζον-
ται.   

H απόφαση πήρε αα 105
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται
όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος Τα μέλη:
Στάθη-Οικονόμου Ερασμία

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 20-6-2017    
Η Πρόεδρος   
Στάθη-Οικονόμου Ερασμία

Τα μέλη:

1.Παπακωνσταντής Μελέτιος
2.Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3.Ρόκας Περικλής
4.Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
5.Κανάκης Γεώργιος
6.Κανάκης Χαράλαμπος
7.Αδάμ Ιωάννα
8.Μουρίκης Ευάγγελος
9.Κώνστας Ευάγγελος
10.Παπανικολάου Γεωργία
11.Δούκας Αναστάσιος
12.Δρίκος Σπυρίδων
13.Τώρος Αθανάσιος
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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



Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 θριάσιο-15

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

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  77  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  κκααιι  ώώρραα  0099::5500--1100::0000
σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ττρροοχχααίίοο  μμεε  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα  έέξξωω

ααπποο  ττοο  22οο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ((ΙΙάάκκχχοουυ  κκααιι
ΜΜιιααοούύλληη))..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  άάγγννωωσσττοοςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε  υυλλιι--

κκέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσττοο  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα
((γγκκρριι  ΚΚΙΙΑΑ  RRIIΟΟ))  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφήήσσεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζεειι  
κκάάττιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  66997711996699553300..  



16-θριάσιο Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά
και εφήβους στη Δυτική Αττική»

Με αφορμή τις μεγάλες ελλείψεις σε δημόσιες δομές
ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στην περιοχή μας,
που θα χειροτερέψουν με τις επικείμενες απολύσεις επικο-
υρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο και αναγκάζουν τις λαϊκές οικογένειες
να πληρώνουμε  για υπηρεσίες που έχουμε ανάγκη και
δικαιούμαστε, σας καλούμε σε ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ με
Θέμα: «Υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους
στη Δυτική Αττική» Πέμπτη 22 Ιουνίου στις 7 μ.μ.  στην Αίθ-
ουσα Κοιν. Υπηρεσίας Ελευσίνας

Θα μιλήσουν: Π. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, παιδοψυχίατρος στο ΘΡΙΑΣΙΟ
νοσοκομείο
Α. ΡΕΤΖΙΟΥ, ψυχίατρος στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, πρόεδρ-
ος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας 
Θα ακολουθήσει συζήτηση

***** Συνδιοργανώνουν *****
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ελευσίνας
Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας
Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ελευσίνας – Ασπροπύργου -
Μάνδρας Ειδυλλίας

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 


