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ΖΕΦΥΡΙ: Εντοπίστηκε φυγόποινος της 
αποκαλούµενης σκληρής εγκληµατικότητας 
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Καθορίζεται η στάση του ∆ήµου 
Ασπροπύργου έναντι της απαίτησης

του Υπουργείου Οικονοµικών,  
για την κατάθεση των ταµειακών
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2, 

2105573484

Ελευσίνα
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κουγιουµτζόγλου 1,  - Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως,
2105561131

Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 
Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι
Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά, 2102440400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 
Άνω Λιόσια, 13344, 2102484258

Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τοπική συννεφιά  . Η θερµοκρασία
από 15 έως 20  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη,

Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα,
∆ιεθνής Ηµέρα Μη Βίας

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
ΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
Ο ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Καθορίζεται η στάση του ∆ήµου Ασπροπύργου έναντι 

της απαίτησης του Υπουργείου Οικονοµικών,  
για την κατάθεση των ταµειακών διαθέσιµων στην ΤτΕ 

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 3 Οκτω-
βρίου 2017 και ώρα 19:30 µ.µ., το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου, για τη συζήτηση και τη λήψη
αποφάσεων, σχετικά µε τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης: 

Θέµα 1ο : Έγκριση ή µη
πρωτοκόλλων οριστικής παραλα-
βής διαφόρων υπηρεσιών, σύµφ-
ωνα µε την υπ` αριθµ.
717/ΟΙΚ.ΥΠ./21-09-2017 εισήγηση
του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 2ο : Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παρ-
αλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ  ̀ αριθµ.
731/ΟΙΚ.ΥΠ./27-09-2017 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής
Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 3ο : Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκ-
τησία της κας Γιαννάκου Μαριάνθης, του Θεόφιλου, στο Ο.Τ.
Ρ23-04 & Κ. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 0112012 στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ-
Π.Ε.7 .

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 4ο : ∆ιαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 2059/17 και
επαναβεβαίωση του ορθού για την κα Σαµψωνίδου Σοφία, του
Γεωργίου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 5ο : Έγκριση αναγκαιότητας για την προµήθεια
αυτοκινήτου απορριµµατοφόρου, µε Κ.Α. 20.7132.001 και προϋ-
πολογισµό 190.000,00€.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 6ο : Έγκριση αναγκαιότητας για την προµήθεια
επιβατικού οχήµατος, µε Κ.Α. 10.7132.024 και προϋπολογισµό
18.000,00€.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 7ο : Έγκριση διενέργειας της δαπάνης µε τίτλο,
«∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ», και διάθεση
πίστωσης αυτής.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 8ο : Παραχώρηση του υπ  ̀αριθµ. Γ0124 οικογε-
νειακού τάφου στους ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
ΑΥΓΗΣ, ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρ-
εσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 9ο : Παραχώρηση του υπ`
αριθµ. Ζ1054 οικογενειακού τάφου
στον ΚΑΤΟΥΡΤΖΙ∆Η ΑΝ∆ΡΕΑ,
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικ-
ητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 10ο :Παραχώρηση του υπ`
αριθµ. Ε0188 οικογενειακού τάφου
στην ΚΑΡΜΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρ-

εσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 11ο :Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µε

τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος

Πάνος.
Θέµα 12ο :Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη στάση

του ∆ήµου µας, έναντι της απαίτησης του Υπουργείου Οικονο-
µικών, µε το υπ  ̀αριθµ. πρωτ.: 2/66965/∆Λ∆, για την κατάθεση
των ταµειακών διαθέσιµων των ∆ήµων, στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, σε συνδυασµό και µε την εκπεφρασµένη άποψη της Κεντρ-
ικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος, για το ίδιο ζήτηµα.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 13ο :Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. για το έργο µε τίτλο,

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 14ο :Έγκριση της υπ  ̀αριθµ. 421/2017 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής, µε τίτλο: ΄́ Λήψη απόφασης για την
έγκριση της µελέτης βιωσιµότητας µε τίτλο, «MASTER PLAN-
Χρηµατοδοτικό Μοντέλο, για τον επαρκή προσδιορισµό της
δυνατότητας επιλογής χρηµατοδότησης, µε µόχλευση πόρων και
τη δυνατότητα Υποστήριξης- Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας στη
συνολική προσέγγιση της διαδικασίας», σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. πρωτ. 34969/21-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντη της Πολεο-
δοµίας & Τεχνικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 15ο : Έκφραση σύµφωνης γνώµης επί της υπ`

αριθµ. 2/284/31-8-2017 απόφασης του ∆.Σ. του Οργανισµού
Λιµένος Ελευσίνας Α.Ε. µε τίτλο, «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως
∆ήµου Ασπροπύργου για τον αποχαρακτηρισµό και την παρ-
αχώρηση του παράκτιου µετώπου».

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 16ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών

Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος

Καραµπούλας.
Θέµα 17ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Την  Παρασκευή το πρωί, κατόπιν αξιοποίησης
πληροφοριών, άνδρες του Α/Τ Ζεφυρίου µε τη

συνδροµή της οµάδας ∆ΙΑΣ, παρουσία εισαγγελικού λει-
τουργού, πραγµατοποίησαν στοχευµένους ελέγχους σε
οικίες  Ροµά  στο Ζεφύρι, πλησίον του πρώην δηµοτικού
γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκε φυγόποι-
νος από αυτούς που είναι χαρακτηρισµένοι για την απο-
καλούµενη σκληρή εγκληµατικότητα, για τον οποίο
υπήρχε σε εκκρεµότητα ένταλµα σύλληψης και αναζητούσε τους τελευταίους µήνες η ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον σε διπλανό σπίτι βρέθηκε όπλο που είχε κλαπεί από αστυνοµικό που υπηρετεί σε υπηρεσία του Πειρ-
αιά.Στην περίπτωση αυτή συνελήφθη η κουνιάδα του ανωτέρω καταζητούµενου ως ένοικος της οικίας. Επιπλέον
κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνοµίας συνελήφθησαν ακόµα τρία άτοµα, εκ των οποίων τα δύο για κατα-
δικαστικές και ένα για κλοπή ρεύµατος από κολώνα της ∆ΕΗ.

ΖΕΦΥΡΙ: Εντοπίστηκε φυγόποινος της 
αποκαλούµενης σκληρής εγκληµατικότητας 



ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΟΙΓΕΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Ι
στορική χ αρακτήρισε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παπ-
πούς τη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
της Παρασκευής 29-09-2017 µε την  οποία αποζ-

ηµιών ον ται, µετά από 21 χρόν ια, 73 ιδιοκτησίες στο
Πάρκο Πόλης συν ολικής έκτασης 40 στρεµµάτων ,
έν αν τι 4,7 εκατ. ευρώ.

Ο ∆ήµαρχ ος τόν ισε ότι η πληρωµή των  ιδιοκτητών
θα γίν ει εφάπαξ, προς 125 ευρώ αν ά τετραγων ικό
µέτρο, µετά από την  έγκριση των  Αποφάσεων  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου από την  Αποκεν τρωµέν η
∆ιοίκηση και τον  Επίτροπο του Ελεγκτικού Συν ε-
δρίου.

Πρόσθεσε ότι ο ισχ υρός, σήµερα, ∆ήµος Φυλής
δεν  θέλει ν α χ ρωστάει σε καν έν αν  και ζήτησε
συγγν ώµη για την  ταλαιπωρία των  ιδιοκτητών  του
Πάρκου Πόλης τα προηγούµεν α χ ρόν ια.  

«Καλέσαµε, τον  περασµέν ο Φεβρουάριο τους
δηµότες µε αν ακοίν ωσή µας, ν α προσέλθουν  προσ-
κοµίζον τας τα δικαιολογητικά τους και σήµερα φέραµε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όλες τις υποθέσεις εκτός από
περίπου έξι για τις οποίες υπάρχ ουν  εκκρεµότητες
στους φακέλους. Καλώ σήµερα, δηµόσια, όσους διαθ-
έτουν  ιδιοκτησία στο Πάρκο Πόλης ή είν αι δικαιούχ οι 

αποζηµίωσης από ρυµοτοµία σύµφων α µε το ν .
1337/83 (από Πράξη Εφαρµογής) στις πολεοδοµικές
εν ότητες των  Άν ω Λιοσίων  και του Ζεφυρίου ν α
καταθέσουν  αίτηση και δικαιολογητικά στη ∆ιεύθυν ση
Πολεοδοµίας του ∆ήµου, ώστε ν α αρχ ίσει η διαδι-
κασία. Ο ∆ήµος Φυλής δεν  θέλει ν α χ ρωστάει σε
καν έν α. Θέλει δηµότες χ αρούµεν ους και περήφαν ο-
υς» τόν ισε χ αρακτηριστικά.

∆εν  παρέλειψε ακόµα ν α ευχ αριστήσει για τη
συµβολή τους τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και ον οµαστι-
κά τον  Αν τιδήµαρχ ο Θαν άση Σχ ίζα, τη ∆ηµοτική
Σύµβουλο και δικηγόρο Χρυσούλα Κουράση, το µηχ α-
ν ικό του ∆ήµου ∆ηµήτρη Καµατερό και την  αξιόλογη,
όπως τη χ αρακτήρισε, Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 

που έφεραν  σε αίσιο τέλος την  υπόθεση. 
Αν αφερόµεν ος στο θέµα της αξιοποίησης του Πάρ-

κου Πόλης, είπε ότι αν οίγει ο δρόµος από τη στιγµή
που θα περάσουν  στην  κυριότητα του ∆ήµου οι ιδιοκ-
τησίες, επισηµαίν ον τας ότι δεν  µπορεί ν α γίν ει λόγος
για το ζήτηµα αυτό χ ωρίς τίτλους.

Πρόσθεσε ότι υπάρχ ουν  αρκετές προτάσεις, αν α-
φέρον τας χ αρακτηριστικά:

- την  αν έγερση Μουσείου Ολυµπιακών  Αγών ων ,
όπως του τη µετέφερε ο Ολυµπιον ίκης της πάλης
Πέτρος Γαλακτόπουλος ή 

-τη στέγαση Τµηµάτων  του Παν επιστηµίου ∆υτικής
Αττικής, αν  κάτι τέτοιο εν ταχ θεί στο σχ εδιασµό του
Υπουργείου Παιδείας. 
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Στο επίκεντρο τιµητικών
εκδηλώσεων βρέθηκε η αποστολή
του ∆ήµου Ασπροπύργου που

µετέβη στην Αδελφοποιηµένη πόλη Πλοϊέ-
στι της Ρουµανίας, για τη συµµετοχή της
στο ετήσιο Φεστιβάλ Νεολαίας που πραγ-
µατοποιήθηκε από τις 23-26 Σεπτεµβρίου
2017, υπογραµµίζοντας την άριστη σχέση
και συνεργασία που έχουν οι δύο Αδελφο-
ποιηµένοι ∆ήµοι. 

Την 25µελή αντιπροσωπεία του ∆ήµου,
που αποτελούνταν από χορευτές και µου-
σικούς, των τµηµάτων του Πνευµατικού
Κέντρου, συνόδευε ο Πρόεδρος του Πνε-
υµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραν-
τάς και η Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.), κ. Σοφία Μαυρίδη. Την αντιπρ-
οσωπεία του Ασπρόπυργου υποδέχθηκε
ο Βουλευτής και Γραµµατέας του Ρουµανι-
κού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Ρουµανίας, Καθηγητής Πανεπι-
στηµίου κ. Γαβριήλ Ντράγκος Ζησόπου-
λος και ο ∆ήµαρχος της πόλης κ. Αντριάν
Φλορίν Ντόµπρε. 

Στο Φεστιβάλ, το χορευτικό τµήµα του
Πνευµατικού Κέντρο του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου παρουσίασε παραδοσιακούς
χορούς αλλά και πιο σύγχρονους, ελληνι-
κούς χορούς, όπως συρτάκι, ζεϊµπέκικο
και χασάπικο, ενώ οι µουσικοί, µαζί µε τον
ερµηνευτή Καθηγητή του ∆ηµοτικού
Ωδείου, Γιώργο ∆εδούση, µάγεψαν το
κοινό. 

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου
µαζί µε την ελληνική  αποστολή, επισκέφτ-
ηκαν, στο «Σπίτι της Ελληνικής Κοινότ-
ητας», στο Πλοϊέστι,  συνοδευόµενοι από
τον κ. Ζησόπουλο και τον ∆ήµαρχο της
πόλης, κ. Ντόµπρε, οι οποίοι τους ξενάγ-
ησαν στους χώρους όπου διδάσκονται 

ελληνικοί χοροί, µουσική και η ελληνική
γλώσσα. Τα συναισθήµατα από αυτή την
φιλοξενία είναι πρωτόγνωρα, δήλωσε ο κ.
Μπουραντάς, κι ως εκπρόσωπος του
∆ήµου Ασπροπύργου, δεσµεύτηκε για την
ανταπόδοση της φιλοξενίας στον Ασπρ-
όπυργο, τον προσεχή µήνα. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΗΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 73 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 40 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ

Τέλος στην ταλαιπωρία των ιδιοκτητών του Πάρκου Πόλης

ΤΤΙΙΜΜΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΕΕΙΙΑΑ  ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗ  ΡΡΟΟΥΥΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ  

Το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου στο Ετήσιο Φεστιβάλ Νεολαίας 
στην αδελφοποιηµένη πόλη µε τον Ασπρόπυργο, Πλοϊέστι 

Οι Πρόεδροι του Πνευµατικού Κέντρου
και της Κ.Ε.∆.Α., Μελέτης Μπουραντάς και

Σοφία Μαυρίδη, µε τον ∆ήµαρχο του
Πλοϊέστι, κ. Ατνριάν Φλορίν Ντόµπρε, και

τον Βουλευτή-Πρόεδρο της Ένωσης
Ελλήνων Ρουµανίας, Καθηγητή κ. 

Γαβριήλ Ζησόπουλο (πρώτος από δεξιά)
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

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

31ης / 2017 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση αναγκαι-
ότητας αγοράς οικοπέδου για
την κατασκευή κοινόχρηστου

χώρου στην Άνω Φούσα».

Αρ. Απόφ.:443/2017

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
19η  Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα
Τρίτη  και ώρα 20.00 µ.µ, συνή-
λθε σε τακτική  δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ` αριθµ. 33603/14-09-2017

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρ-
ου ∆ηµοτικού Συµβούλου, κ.
Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η
οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη
του Συµβουλίου, και στον ∆ήµα-
ρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α`).

Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα  22,
απόντα  11 και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚEΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρία-
σης και εισηγούµενος το 13ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε
τίτλο, «Έγκριση αναγκαιότητας
αγοράς οικοπέδου για την

κατασκευή κοινόχρηστου
χώρου στην Άνω Φούσα»,
έθεσε υπόψιν των µελών την υπ
αριθµ 33942/15 Σεπτεµβρίου
2017 εισήγηση του   ∆ιευθυντή
Πολεοδοµίας και Τεχνικής Υπηρ-
εσίας, κου Παναγιώτη Καραγιαν-
νίδη,   η οποία έχει ως εξής:

«Κε Πρόεδρε, 
Παρακαλούµε να εγκρίνεται την

αναγκαιότητα υλοποίησης των
κατωτέρω:

1- “Συντήρηση και επισκευή
σαρώθρων” µε Κ.Α. 20.6263.011
και προϋπολογισµό 17.000 € και
“Προµήθεια σαρώθρων” µε Κ.Α.
20.7132.020 και προϋπολογισµό
170.000 € σε ενιαίο διαγωνισµό.

2- “Ενοικίαση µηχανηµάτων
επιφανειακής επεξεργασίας ασφ-
αλτικών οδοστρωµάτων” µε Κ.Α.
30.6233.013 και προϋπολογισµό
240.000 €.

3- “∆ιαχείριση και αξιοποίηση
µε ανακύκλωση Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατε-
δαφίσεων (ΑΕΚΚ)” µε Κ.Α.
20.6277.011 και προϋπολογισµό
2.000.000 € και “Αποκατάσταση
περιοχών από παράνοµες αποθέ-
σεις επικίνδυνων και άλλων
αποβλήτων µε Κ.Α. 20.7341.002
και προϋπολογισµό
1.000.000€, σε ενιαίο διαγωνισµό.

4-  Αγορά οικοπέδου για την

κατασκευή κοινόχρηστου
χώρου στην Άνω Φούσα».

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά
την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη:

Την υπ αριθµ 33942/15
Σεπτεµβρίου 2017 εισήγηση του
∆ιευθυντή Πολεοδοµίας και Τεχνι-
κής Υπηρεσίας, κου Παναγιώτη
Καραγιαννίδη,

Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Νικ. Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης
αναγκαιότητας αγοράς οικοπέ-
δου για την κατασκευή
κοινόχρηστου χώρου στην Άνω
Φούσα», τάχθηκαν είκοσι δύο
(22) µέλη του συµβουλίου, και
ονοµαστικά οι κ.κ.:
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
10)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ

11) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13) ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14) ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΚEΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
19)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
21) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα αγο-
ράς οικοπέδου για την κατασ-
κευή κοινόχρηστου χώρου
στην Άνω Φούσα.
Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθµό
443/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

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

31ης/2017 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  441/2017
ΘΕΜΑ: Έγκριση αναγκαιότ-
ητας υλοποίησης της υπηρ-
εσίας µε τίτλο: «Ενοικίαση

µηχανηµάτων επιφανειακής
επεξεργασίας ασφαλτικών
οδοστρωµάτων», µε Κ.Α.

30.6233.013 και προϋπολογι-
σµό 240.000,00€.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την  19η
Σεπτεµβρίου  2017, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 20:00 µ.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθµ.
33603/14-09-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα,  η οποία 

δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67, του
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 22
και απόντα τα 11, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
10)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
2 1 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
22)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
2)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
4)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
5 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
9)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ.
Αντώνιος Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος το 11ο θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας υλο-
ποίησης της υπηρεσίας µε
τίτλο: «Ενοικίαση µηχανηµά-
των επιφανειακής επεξερ-
γασίας ασφαλτικών οδοστρω-
µάτων», µε Κ.Α. 30.6233.013 και
προϋπολογισµό 240.000,00€»,
έθεσε υπόψη των µελών του
συµβουλίου, την υπ’ αριθµ.
Πρωτ.:  33942/15-9-2017 εισήγ-
ηση του ∆/ντή Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, κου Πανα-
γιώτη Καραγιαννίδη, η οποία έχει
ως εξής:

«Κε Πρόεδρε, 

Παρακαλούµε να εγκρίνεται την
αναγκαιότητα υλοποίησης των
κατωτέρω:
1- “Συντήρηση και επισκευή
σαρώθρων” µε Κ.Α. 20.6263.011
και προϋπολογισµό 17.000 € και
“Προµήθεια σαρώθρων” µε Κ.Α.
20.7132.020 και προϋπολογισµό
170.000 € σε ενιαίο διαγωνισµό.
2- “Ενοικίαση µηχανηµάτων επιφ-
ανειακής επεξεργασίας ασφα-
λτικών οδοστρωµάτων” µε Κ.Α.
30.6233.013 και προϋπολογισµό
240.000 €.
3- “∆ιαχείριση και αξιοποίηση µε
ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκα-
φών, Κατασκευών & Κατεδα-
φίσεων (ΑΕΚΚ)” µε Κ.Α.
20.6277.011  και προϋπολογισµό
2.000.000 € και “Αποκατάσταση
περιοχών από παράνοµες αποθέ-
σεις επικίνδυνων και άλλων
αποβλήτων µε Κ.Α. 20.7341.002
και προϋπολογισµό 1.000.000€,
σε ενιαίο διαγωνισµό.
4-  Αγορά οικοπέδου για την
κατασκευή κοινόχρηστου χώρου
στην Άνω Φούσα».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη,
Επικεφαλής της παράταξης
«Ασπρόπυργος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
προκειµένου να τοποθετηθεί επί
του θέµατος.
Ο κος Ηλίας Ιωάννης, στην
τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής :
«Είµαστε υπέρ της αναγκαιότητας
υλοποίησης της υπηρεσίας µε
τίτλο: “Ενοικίαση µηχανηµάτων
επιφανειακής επεξεργασίας ασφ

αλτικών οδοστρωµάτων”, αλλά
δεν ψηφίζουµε την διαδικασία,
λόγω της έλλειψης  µελέτης».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 33942/15-
9-2017 εισήγηση του ∆/ντή Πολε-
οδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών,
κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, 
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,
•Την τοποθέτηση του κου Ηλία
Ιωάννη, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Έγκρισης
αναγκαιότητας υλοποίησης της
υπηρεσίας µε τίτλο: «Ενοικία-
ση µηχανηµάτων επιφανειακής
επεξεργασίας ασφαλτικών
οδοστρωµάτων», µε Κ.Α.
30.6233.013 και προϋπολογι-
σµό 240.000,00€», τάχθηκαν
δεκαοχτώ (18) µέλη του συµβου-
λίου, και ονοµαστικά οι κ.κ. :

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
10)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ

11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
15)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
1 7 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
18)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κατά, τάχθηκαν τέσσερα (4)
µέλη του συµβουλίου, και ονο-
µαστικά οι κ.κ. :
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

και αποφασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα υλο-
ποίησης της υπηρεσίας µε
τίτλο: «Ενοικίαση µηχανηµά-
των επιφανειακής επεξερ-
γασίας ασφαλτικών οδοστρω-
µάτων», µε Κ.Α. 30.6233.013 και
προϋπολογισµό 240.000,00€».

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθµό
441/2017.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,
Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια, 29/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 50026

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού 
για  την  αν άδειξη αν αδόχου

για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΝΤΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» 
Α.Μ.:151/2017, προϋπολογισµού
59.999,61 € (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγωνι-
σµό µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συµφέρουσα  από  οικονο-
µική  άποψη  τιµή προσφορά, , για
το σύνολο των προς προµήθεια
ειδών, που συµφωνούν µε τις τεχνι-
κές προδιαγραφές και τους όρους
της σχετικής διακήρυξης για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ∆ΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισµού
53.097,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(59.999,61 € µε Φ.Π.Α.24% ) για
τις ανάγκες του ∆ήµου Φυλής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκα-
τεστηµένα στα κράτη – µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη
– µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρ-
ωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα
κράτη – µέλη που έχουν υπογρά-
ψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (GPA) του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα
µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/
1997), σύµφωνα µε τα αναλυτικά

αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Ν.
4412/2016 .

2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 6 της διακήρ-
υξης.    

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη Πλατεία Ηρώων, Τ .Κ
13341), την 17-10-2017 ηµέρα
Τρίτη και ώρα 10:00- 11:00 π.µ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλ-
λουν τις προσφορές τους αυτοπρ-
οσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιο-
δοτηµένου εκπροσώπου στην επι-
τροπή διενέργειας του διαγωνι-
σµού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. 
Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα
απαραίτητα στοιχεία δύναται να
σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον
τρόπο στο ∆ήµο στη ∆ιεύθυνση:
Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, τ.κ.

13341. Προσφορές που κατατίθ-
ενται µετά την παραπάνω ηµεροµ-
ηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρ-
υξη.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ .Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088



Νέες προϋποθέσεις αδειοδότησης 
και λειτουργίας για τους 
δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς

Προδιαγραφές για δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς πιο
ασφαλείς και λειτουργικούς θεσπίζει προεδρικό διά-
ταγµα των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Π∆ καθορίζει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτο-

υργίας των δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθµών και δίνει περιθώριο έως πέντε ετών στους δήµους για
να προσαρµόσουν τις συγκεκριµένες δοµές στις νέες απαιτήσεις.

Ειδικότερα, έως τις 31 Ιουλίου 2018, οι ήδη λειτουργούντες
σταθµοί θα πρέπει να στεγάζονται σε κτίριο µε νόµιµη άδεια, και
να διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας, σύστηµα κεντρικής
θέρµανσης και ψύξης και οι τοίχοι να είναι βαµµένοι ή επενδυµέ-
νοι µε υλικά που να έχουν χαρούµενους χρωµατισµούς, να καθ-
αρίζονται εύκολα και να είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.

∆ίνεται επίσης προθεσµία δύο ετών για τη συµµόρφωση σε
θέµατα κινητού εξοπλισµού, όπως σκάλες µε ασφαλή κιγ-
κλιδώµατα, αντιολισθητικά υλικά και στρογγυλεµένες γωνίες, τζά-
µια ασφαλείας ή οπλισµένα ή επενδυµένα µε ειδική µεµβράνη,
κάγκελα µε µικρά ανοίγµατα ώστε να αποφεύγεται το σκαρφά-
λωµα. Επίσης, τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου,
φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών, θα πρέπει να είναι επι-
στρωµένα µε υλικά αντιολισθητικά, ζεστά στην αφή και στην όψη.

Επιπλέον, οι σταθµοί θα πρέπει να διαθέτουν έπιπλα κατάλ-
ληλα για τη βρεφική-νηπιακή ηλικία αντίστοιχα (βρεφικά πάρκα
και καθίσµατα, κρεβατάκια, τραπεζάκια µε ανάλογο αριθµό καθι-
σµάτων κ.λπ.), ενώ όλα τα έπιπλα θα πρέπει να είναι κατασκε-
υασµένα και βαµµένα µε υλικά µη τοξικά.

Για την πλήρη συµµόρφωσή τους, προκειµένου να πραγµα-
τοποιηθούν οι κατάλληλες κτιριακές προσαρµογές, προβλέπεται
ορίζοντας πενταετίας ενώ στους σταθµούς που δεν γίνουν οι
απαραίτητες αλλαγές εντός των προθεσµιών η άδειά τους θα
ανακαλείται.

Όπως ανακοινώθηκε το υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου
να υποστηρίξει τους δήµους, εξασφάλισε τα χρηµατικά ποσά για
τους ήδη λειτουργούντες δηµοτικούς σταθµούς, προκειµένου να
προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες για τη συµµόρφωση. Το
επόµενο διάστηµα αναµένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για τον κανονισµό λειτουργίας των δηµοτικών βρεφ-
ικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών.
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Στην εκδήλωση για τον εορτα-
σµό των 68 χρόνων από την
ίδρυση της Λαϊκής ∆ηµοκρ-

ατίας της Κίνας, αλλά και τη
συµπλήρωση 45 χρόνων από την
έναρξη των επίσηµων διπλωµατικών
σχέσεων Ελλάδας και Κίνας, παρα-
βρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
στην Κινέζικη πρεσβεία στην Ελλάδα,
όπου ο Πρέσβης της Λαϊκής ∆ηµοκρ-
ατίας της Κίνας, κ. Zou Xiaoli υπο-
δέχθηκε εγκάρδια τον ∆ήµαρχο Αχα-
ρνών και όλους του επίσηµους προσ-
κεκληµένους. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, διατηρεί
άριστες σχέσεις µε τον Πρέσβη της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας
της Κίνας, κ. Zou Xiaoli, ύστερα από την επίσκεψη του
πρέσβη στον ∆ήµο Αχαρνών τον Ιούνιο του 2016 και µε
αφορµή την τιµητική πρόσκληση να παραστεί στην εκδή-
λωση δήλωσε: "Με αφορµή τη 68η επέτειο ίδρυσης της 

Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, αλλά και τη
συµπλήρωση 45 χρόνων από την έναρξη των
επίσηµων διπλωµατικών σχέσεων Ελλάδας και
Κίνας, γίνεται σαφές ότι Ελλάδα και Κίνα διατηρούν
ισχυρούς δεσµούς φιλίας και συνεργασίας και ότι
αυτή η σχέση εξελίσσεται και προάγεται διαρκώς. Με
έναυσµα την Ιστορία και τον Πολιτισµό των δυο λαών,
οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας µπορούν να αποτελέ-
σουν ένα πεδίο εξαιρετικής συνεργασίας των δυο
κρατών, µε επωφελή επακόλουθα για τους δυο
λαούς. 

Στο πρόσωπο του Πρέσβη της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας
της Κίνας, κ. Zou Xiaoli διακρίνω πλέον έναν φίλο και
σύµµαχο για τον ∆ήµο Αχαρνών και κοινός µας
στόχος µας είναι αυτή η σχέση να µετατραπεί σε ένα

πρόσφορο πεδίο περαιτέρω πολιτιστικών ή εµπορικών
συνεργιών"

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός, επισκέφθηκε την φωτογραφική έκθε-
ση για την εκδήλωση, ενώ είχε την ευκαιρία να συνοµιλή-
σει µε Αρχηγούς Κοµµάτων, Υπουργούς και συναδέλφο-
υς του ∆ηµάρχους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Φίλος και σύµµαχος του  ∆ήµου Αχαρνών ο Πρέσβης
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, κ. Zou Xiaoli 

Γ. Κασσαβός : Κοινός µας στόχος µας είναι αυτή η σχέση αυτή να µετατραπεί
σε ένα πρόσφορο πεδίο περαιτέρω πολιτιστικών ή εµπορικών συνεργιών"

ΈΈρρχχεεττααιι  ηη  11ηη  ∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηη  γγιιαα    
θθέέµµαατταα  ννεεοολλααίίααςς  σσττηηνν  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Η
Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής στηρίζει την 1η τοπική δια-
βούλευση για τα θέµατα νεολαίας που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Νέων Φυλής,
την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, στις 6.30µµ στα Άνω Λιόσια (Ν. Καµπόλη 31, αίθουσα του

Συλλόγου Αρκάδων Φυλής).
Η 1η διαβούλευση οργανώνεται µε την ευκαιρία της προ-διαβούλευσης της Γενικής Γραµ-

µατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το πλαίσιο στρατηγικής και δράσεων για την
ενδυνάµωση των νέων 2017-2027, και σκοπεύει να αποτυπώσει τις απόψεις και προτάσεις
της ∆υτικής Αττικής για τις ανάγκες και τις αναγκαίες δοµές υποστήριξης των νέων της.



ΚΚυυρρίίααρρχχαα  ζζηηττήήµµαατταα  
ττοο  σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκόό  κκααιι    

ττοο  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκόό

Στη συνάντηση ∆ηµάρχου Φυλής
µε τον Σύλλογο της Ζωφριάς

Σ
υνάντηση µε την Πρόεδρο Ευαγγελία
Κωβαίου και µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου
της Ζωφριάς είχε πριν λίγες µέρες ο ∆ήµα-

ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου επισκέφθηκαν
τον ∆ήµαρχο στο Γραφείο του όπου και του έθε-
σαν σειρά ζητηµάτων της Συνοικίας, µε κυρίαρχα
το Συγκοινωνιακό, το Κυκλοφοριακό και τη οδο-
ποία. 
Του έθεσαν επίσης θέµατα που αφορούν στη
δηµιουργία του ∆ηµοτικού Σχολείου, τον εξωρ-
αϊσµό διαφόρων σηµείων, την ονοµατοθεσία
οδών και την καθαριότητα.
Ο ∆ήµαρχος από την πλευρά του απάντησε θετι-
κά σε όλα τα αιτήµατα ζητώντας τη συνεργασία της
δραστήριας προέδρου και των εκπροσώπων του
Συλλόγου προκειµένου να προχωρήσουν όλα,
µε γοργούς ρυθµούς.

Ο
Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών  σε συνεργασία
µε τον  ∆ήµο Αχαρνών  διοργανώνουν  εξόρµηση
στον  Εθν ικό ∆ρυµό Σουν ίου, την  Κυριακή 8

Οκτωβρίου, αποκλειστικά για ν έους ανέργους ηλικίας
µέχρι 40 ετών . 

Η εξόρµηση υποστηρίζεται τεχν ικά από τον  Ορειβατικό
Σύλλογος Αχαρνών  και η συµµετοχή των  ανέργων  είναι
δωρεάν  µε την  επίδειξη έγκυρης Κάρτας Ανεργίας και
∆ελτίου Ταυτότητας.

Η διαδροµή στον  Εθν ικό ∆ρυµό Σουν ίου (Καµάριζα –
Χάος – Αγία Τριάδα - Κάτω Ποσειδων ία - Ακτή Πασά) είναι
εύκολη και περνάει από δασωµένη περιοχή µε υπέροχη
θέα και µεγάλο αρχαιολογικό και γεωλογικό ενδιαφέρον ,
ανάµεσα από αρχαία και ν εότερα µεταλλεία που χρονο-
λογούν ται από το 3.000 π.Χ. µέχρι και τη δεκαετία του
1980. 

Η µεταφορά των  εκδροµέων  θα γίν ει µε µισθωµένα λεω-
φορεία προς Λαύριο και Άγιο Κωνσταν τίνο (Καµάριζα),
όπου θα ξεκινήσει η πορεία. 

Μετά την  άφιξη στην  εκκλησία της Αγίας Τριάδας θα
πραγµατοποιηθεί διάλειµµα και στη συνέχεια θα γίν ει
κατάβαση προς την  Κάτω Ποσειδων ία και κατάληξη στην
Ακτή Πασά για µπάν ιο. 

Η επιστροφή για την  Αθήνα θα γίν ει αφού προηγηθεί
µια µικρή βόλτα στο Λαύριο. 

(πιθανή ώρα επιστροφής 19:00)
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να δηλώσουν  συµµετοχή

έως τις 5 Οκτωβρίου 2017 και να λάβουν  περισσότερες
πληροφορίες επικοιν ων ών τας µε τα τηλέφων α: 210
2461528 - 210 2404100 και τους αρχηγούς της εξόρµησης:
Μάκη Τζωρτζίδη 6977186708 και Βασίλης Καπούλα
6945432010. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών  ενηµε-
ρώνει τους συµµετέχον τες για τις ώρες αναχώρησης και τα
απαραίτητα εφόδια πορείας: 

Αναχώρηση Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
- 7:30 το πρωί από Πλατεία Οµονοίας & Γ΄ Σεπτεµβρίου 
- 8:00 το πρωί από Αχαρνές στο πάρκινγκ απέναν τι

από ∆ηµαρχείο. 

Εφόδια πορείας: ελαφρύ µποτάκι (συν ιστάται) ή αθλ-
ητικό παπούτσι βουνού, ελαφρύ σακίδιο, καπέλο, ελαφρύ
τζάκετ, 2 - 2,5 λίτρα ν ερό (απαραίτητα). 

Εφόδια µπάν ιου: µαγιό, πετσέτες κλπ σε µικρή τσάν τα
που θα µείνουν  στο πούλµαν .

Στους εκδροµείς παρέχεται: 
- δωρεάν  µεταφορά µε πούλµαν , προσφορά του Τουρι-

στικού Γραφείου Axos. 
- πακέτο εκδροµικού γεύµατος (lunch pack), προσφορά

του ∆ήµου Αχαρνών .
- τεχν ική υποστήριξη από έµπειρους εθελον τές του

ΕΟΣ Αχαρνών

6-θριάσιο ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

Εξόρµηση στον Εθνικό ∆ρυµό Σουνίου 
από ΕΟΣ Αχαρνών και ∆ήµο Αχαρνών

Συνάντηση µελών-φίλων του
"Ποταµιού" ∆υτικής Αττικής, 

στα Άνω Λιόσια την Κυριακή 8/10
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι, του

ΠΟΤΑΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχ ω
την  τιµή ν α σας καλέσω σε συγκέν τρ-
ωση µας, η οποία θα διεξαχ θεί την
Κυριακή 8/10/2017 στις 11 π.µ. στο

ΚΑΠΗ των  Άν ω Λιοσίων  Λεωφόρος Φυλής 169 ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙA, κάτω από τον  Ερυθρό Σταυρό, για ν α συζητή-
σουµε και ν α αποφασίσουµε σχ ετικά µε το µέλλον  της
παράταξης µας σε σχέση µε τις τελευταίες εξελίξεις και
την  απόφαση του Σταύρου Θεοδωράκη ν α διεκδικήσει
την  αρχ ηγία του υπό ίδρυση κεν τροαριστερού σχ ηµα-
τισµού.

Με Τιµή, Βιρβίλης Πέτρος
Γραµµατέας ∆υτικής Αττικής

Για ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
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Τ
ο τµήµα Αττικής του Συλλόγου Αρχ ι-
τεκτόν ων  (ΣΑ∆ΑΣ) στο πλαίσιο του
επιστηµον ικού συν εδρίου «Αττική

σε κρίση», διοργαν ών ει προσυν εδριακή
επιστηµον ική ηµερίδα στα Μέγαρα, σε
συν εργασία µε το ∆ήµο Μεγαρέων  και τα
µέλη της Επιτροπής Οραµατικού & Αν α-
πτυξιακού Σχεδιασµού του ∆ήµου Μεγα-
ρέων  (ΕΠΟΑΣΜΕ).

Η ηµερίδα επιδιώκει ν α προσεγγίσει τα
φαιν όµεν α της κρίσης σε όλα τα επίπεδα
του χωρικού σχεδιασµού και της οικιστι-
κής αν άπτυξης της πόλεως των  Μεγάρων ,
καθώς επίσης ν α αν αδείξει τα προβλήµα-
τα που προκύπτουν  στο επάγγελµα των
µηχαν ικών  (Αρχ ιτεκτόν ων , Πολεοδόµων ,
Πολιτικών , κ.ά.). Επιπλέον , θα παρου-
σιαστούν  αρχ ιτεκτον ικές προτάσεις, που
αποβλέπουν  στην  λειτουργική και αισθη-
τική αν αβάθµιση της πόλεως των  Μεγάρ-
ων .

Παράλληλα, ν έοι αρχ ιτέκτον ες µηχαν ι-
κοί θα παρουσιάσουν  τις εργασίες που
εκπόν ησαν  για την  πόλη των  Μεγάρων
κατά τα σπουδαστικά τους χρόν ια. Μακέ-
τες και σχέδια των  εργασιών  αυτών  θα
εκτεθούν  στην  αίθουσα του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Ο Θέογν ις».

Σκοπός της ηµερίδας είν αι η πόλη των
Μεγάρων  ν α συµµετάσχει εν εργά στις
δράσεις του συν εδρίου που αφορούν  την
αποκεν τρωµέν η Αττική. Με αυτό τον
τρόπο, θα «ακουστούν » τα προβλήµατα
αλλά κι οι προτάσεις αν αβάθµισης της
πόλεως µας στο συν έδριο και θα αποκτή-
σει µια ισχυρή παρουσία στο αττικό πεδίο
δράσης. 

Επίσης, δίν εται ώθηση σε ν έους αρχ ι-
τέκτον ες ν α δράσουν  συλλογικά για την
πόλη, διοργαν ών ον τας αρχ ιτεκτον ική
έκθεση, κι αν οίγον τας το δρόµο σε άλλες

τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες αρχ ιτεκ-
τον ικού εν διαφέρον τος.

Οι προσυν εδριακές δραστηριότητες των
Μεγάρων  περιλαµβάν ουν :

Σάββατο 7/10/2017
18:00 – 21:00: Επιστηµον ική ηµερίδα

στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων
18:00 – 22:00: Έκθεση αρχ ιτεκτον ικών

εργασιών  στο κτίριο του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Ο Θέογν ις»

Κυριακή 8/10/2017
11:00 – 13:00 & 18:00-20:00: Έκθεση

αρχ ιτεκτον ικών  εργασιών  στο κτίριο του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Θέογν ις»

Εισηγήσεις Ηµερίδας
1. Ο ρόλος των  Μεγάρων  στην  Αττική

πριν  και µετά την  κρίση
Κάρκα Ελέν η [Αρχ ιτέκτων  Μηχαν ικός

ΕΜΠ, ∆ρ. Χωροταξίας 1ου Παν επιστηµίου
της Σορβόν ν ης, µέλος ΕΠ.Ο.Α.Σ.ΜΕ.]

Σάλτας Αν αστάσιος [Αρχ ιτέκτων  Μηχα-
ν ικός ΕΜΠ, µέλος ΕΠ.Ο.Α.Σ.ΜΕ.]

2. Ο ρόλος του Αρχ ιτέκτον α στην  τοπι-
κή κοιν ων ία

Γεώργιος Μπέης [Αρχ ιτέκτων  Μηχ α-
ν ικός, Πρόεδρος Συλλόγου ∆ιπλωµα-
τούχ ων  και Τεχ ν ολόγων  Μηχ αν ικών
Μεγάρων ]

3. Η πορεία της κτηµαταγοράς κατά τη
διάρκεια της κρίσης

Παπακων σταν τίν ου Βασίλειος [Πολι-
τικός Μηχαν ικός ΤΕ, Γεν . Γραµµ. Συλλό-
γου ∆ιπλωµατούχ ων  και Τεχ ν ολόγων
Μηχαν ικών  Μεγάρων ]

4. Λειτουργική και αισθητική αν αµόρφω-
ση της φυσιογν ωµίας της πόλης των
Μεγάρων

Γκαν ιάτσας Βασίλειος [∆ρ. Αρχ ιτέκτων
Μηχαν ικός, Καθηγητής Σχολής Αρχ ιτεκ-
τόν ων  Μηχαν ικών  ΕΜΠ]

5. Υγρότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων :
Προστασία και Αν άδειξη (Παρουσίαση
∆ιπλ. Εργασίας)

Παπαφράγκου Μαρία [Αρχ ιτέκτων
Μηχαν ικός ΕΜΠ, µέλος ΕΠ.Ο.Α.Σ.ΜΕ.]

6. ∆ηµοτικό Ωδείο, πολυχώρος µου-
σικών  δραστηριοτήτων  στα Μέγαρα (Παρ-
ουσίαση ∆ιπλ. Εργασίας)

Παπαθαν ασίου Αργυρώ [Αρχ ιτέκτων
Μηχαν ικός ΕΜΠ]

7. Πρότυπη σχολή ελαιοκοµίας µε ελαιο-
τριβείο στα Μέγαρα

(Παρουσίαση ∆ιπλ. Εργασίας)
Μουστάκα Κατερίν α [Αρχ ιτέκτων  Μηχα-

ν ικός ΕΜΠ]
8. Λόφοι Αλκάθους και Καρίας, ο παλιός

οικιστικός πυρήν ας των  Μεγάρων
(Παρουσίαση Ερευν . Εργασίας)
Σάλτα Γεωργία [Φοιτήτρια Αρχ ιτεκτον ι-

κής Σχολής ΕΜΠ]

Η έκθεση των  µακετών  και σχεδίων  των
αρχ ιτεκτον ικών  εργασιών  θα πραγµατο-
ποιηθεί στο κτίριο του πολιτιστικού συλλό-
γου «Ο Θέογν ις»

Θέση: 28ης Οκτωβρίου 62
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Σάββατο 7/10,

18:00-22:00 & Κυριακή 8/10, 11:00-13:00
& 18:00-20:00

Η λήξη της ηµερίδας θα γίν ει στο χώρο
της έκθεσης.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑ∆ΑΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ» 
Επιστηµονική Ηµερίδα: Ο ρόλος της Μεγαρίδας στην Αττική πριν και µετά την κρίση

Νέοι αρχιτέκτονες µηχανικοί
θα παρουσιάσουν τις

εργασίες που εκπόνησαν για
την πόλη των Μεγάρων

κατά τα σπουδαστικά 
τους χρόνια. 

Μακέτες και σχέδια των
εργασιών αυτών θα εκτεθούν

στην αίθουσα του 
Συλλόγου «Ο Θέογνις».

Συνάντηση µε τον Υπουργό
Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη
είχε την Τετάρτη 27 Σεπτεµ-

βρίου η Προσωρινή Επιτροπή του
∆ικτύου Χωρικών Αντιπεριφερεια-
ρχών που ορίστηκε στην πρόσφατη
1η Θεµατική Συνάντηση Χωρικών
Αντιπεριφερειαρχών στην Αθήνα στο
πλαίσιο του διαλόγου για την Αναθ-
εώρηση του Καλλικράτη. 

Στη συνάντηση επιδόθηκε στον
υπουργό υπόµνηµα µε τις θέσεις –
προτάσεις του ∆ικτύου για την Περιφ-
ερειακή Αυτοδιοίκηση και την Ενδο-
περιφερειακή Αποκέντρωση µε κύρια
σηµεία:

1. Την αναβάθµιση των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων (Νοµών) µε
συγκεκριµένες αρµοδιότητες, για τις
οποίες θα υπάρξει ενιαία νοµοθετική
κατοχύρωση για όλες τις Περιφέρειες.

2. Την ίδρυση και λειτουργία αιρ-
ετού συλλογικού οργάνου (συµβου-
λίου) ανά Περιφερειακή Ενότητα µε αποφασιστικές ή
γνωµοδοτικές αρµοδιότητες για θέµατα της ΠΕ (κατάρ-
τιση τοπικού προϋπολογισµού, τοπικού τεχνικού προ-
γράµµατος, τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών κλπ που

θα εντάσσονται στον γενικότερο προγραµµατισµό της
Περιφέρειας). 

3. Την εκλογή του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ανά
Περιφερειακή Ενότητα (Νοµό) µε σταυροδοσία σε χωρ-

ιστή λίστα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους. 

4. Τη λειτουργία Υπηρεσίας Ανα-
πτυξιακού Προγραµµατισµού ανά
Περιφερειακή Ενότητα µε αρµοδιότ-
ητες κατοχυρωµένες στο γενικό
θεσµικό πλαίσιο αναπτυξιακού προ-
γραµµατισµού της χώρας. 

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης
προς συζήτηση πολλά επιµέρους
θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτο-
υργία των Περιφερειών και υπήρξαν
τοποθετήσεις από όλους τους Αντιπε-
ριφερειάρχες κυρίως για την ενδοπερ-
ιφερειακή αποκέντρωση αλλά και για
τον τρόπο µε τον οποίο οι Περιφέρει-
ες θα έρθουν πιο κοντά στον πολίτη. 

Στη συνάντηση συµµετείχαν οι Αντι-
περιφερειάρχες Τρικάλων Χρήστος
Μιχελάκης, Κορίνθου Πελοπίδας Καλ-
λίρης, Γρεβενών Ευάγγελος Σηµαν-
δράκος, Άρτας Βασίλειος Ψαθάς,
Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος,

Θεσπρωτίας Θωµάς Πιτούλης, Έβρου ∆ηµήτριος Πέτρ-
οβιτς, Χαλιδικής Ιωάννης Γιώργος, ∆υτικής Αττικής
Ιωάννης Βασιλείου και Ανατολικής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου. 

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  δδιιααλλόόγγοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννααθθεεώώρρηησσηη  ττοουυ  ΚΚααλλλλιικκρράάττηη..  
ΣΣΣΣυυυυννννάάάάννννττττηηηησσσσηηηη    ΑΑΑΑννννττττιιιιππππεεεερρρριιιιφφφφεεεερρρρεεεειιιιααααρρρρχχχχώώώώνννν    µµµµεεεε    ττττοοοονννν    ΥΥΥΥπππποοοουυυυρρρργγγγόόόό

ΕΕΕΕσσσσωωωωττττεεεερρρριιιικκκκώώώώνννν    ΠΠΠΠάάάάννννοοοο    ΣΣΣΣκκκκοοοουυυυρρρρλλλλέέέέττττηηηη....
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Ηενδυνάµωση και η ενίσχυση των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων της Αττικής αποτελεί το αντικείµενο
του Μνηµονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν

σήµερα, η Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ∆.Σ.
του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α. Αττικής),
Ρένα ∆ούρου και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµα-
τιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),
Γιώργος Καββαθάς. Η Περιφερειάρχης Αττικής συνοδευό-
ταν από τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής και
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του Π.Τ.Α. Αττικής, Παναγιώτη Αθα-
νασιάδη, τον ∆ιευθυντή του Π.Τ.Α. Αττικής, Σωτήρη Νικο-
λαρόπουλο καθώς και από τα µέλη του ∆.Σ. του Π.Τ.Α. Αττι-
κής, Σταύρο Γεωργάκη - εκπρόσωπο του ΕΒΕΑ, Γιώργο
Μπαλάφα - µέλος Οικονοµικής Επιτροπής, Ιωσήφ ∆ερµιτ-
ζάκη και Βενετία Καµπούρογλου.

Η Περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου τόνισε µεταξύ άλλων:
«Υπογράφουµε σήµερα Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµο-
σπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλά-
δας. Ένα Μνηµόνιο που εντάσσεται στη στρατηγική συνε-
ργειών µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς επιχειρηµα-
τικότητας, που έχουµε ως Περιφέρεια Αττικής επιλέξει και
υλοποιούµε. Στόχος µας η σύζευξη δυνάµεων όλων των
παραγωγικών φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, προκειµένου να συµβάλλουµε σε ένα νέο πρότ-
υπο βιώσιµης ανάπτυξης, που να παράγει αξιοπρεπείς
δουλειές, συµβάλλοντας έτσι στην ανάταξη της εθνικής

οικονοµίας». 
Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της

Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και
Εµπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργος Καββαθάς
από την πλευρά του δήλωσε: «Το Μνηµόνιο Συνεργασίας
έχει στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την οικονο-
µική ανάταξη, ιδιαίτερα των µικρών και πολύ µικρών επιχει-
ρήσεων στην κοινή προσπάθεια της εξόδου της χώρας
από την οικονοµική κρίση».

Με την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας, τα δύο
µέρη αποφάσισαν τη δηµιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου
συνεργασίας για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και την
εφαρµογή ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε αντικείµενα
ενδιαφέροντος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Περ-
ιφέρειας Αττικής και, ειδικότερα, σε πεδία του επαγγελµατι-
κού και βιοτεχνικού οικοσυστήµατος και στους τοµείς της
µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο Συνεργασίας,
το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής και το Ινστι-
τούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ µεταξύ άλλων,
προχωρούν σε:

• Πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργασιών
και την οργάνωση συµµετοχικών διαδικασιών µε τοπικούς
φορείς.

• Εκπόνηση σχεδίου ενίσχυσης των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων σύµφωνα µε την αναπτυξιακή στρατηγική
της Περιφέρειας Αττικής, στην κατεύθυνση της τόνωσης
των πυλώνων ανάπτυξης, της προσέλκυσης επενδύσεων,

της εξωστρέφειας και στην προοπτική της δηµιουργίας
νέων θέσεων εργασίας. 

• Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτοµίας, µε την αξιοποίηση καλών
πρακτικών άλλων Περιφερειών της Ευρώπης. ∆ιοργάνω-
ση και συµµετοχή σε συνέδρια, διεθνή fora και διεθνείς
θεµατικές εκθέσεις.  

• Συνεργασία για θέµατα σχεδιασµού και ανασχε-
διασµού του ΕΣΠΑ 2014-2020, σχετικά µε δράσεις επιχει-
ρηµατικότητας, καινοτοµίας, συνεργασιών επιχειρήσεων
και εξωστρέφειας.  

• Συνεργασία στη διερεύνηση / ωρίµανση προτά-
σεων έργων, τα οποία δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από
ερευνητικά ή άλλα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα όπως π.χ.
HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREG Europe, που αποτελούν
έναν δυνητικά αναπτυξιακό µηχανισµό. 

ΣΣττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ηη  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Αττικής 
και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ

ΟΠρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας
Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθη-
κε το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου, την

Σαλαµίνα και την θαλάσσια περιοχή όπου
έγινε το ναυάγιο του πλοίου «Αγία Ζώνη 2».

Απευθυνόµενος σε εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του νησιού,
αλλά και πολίτες, ανέφερε τα εξής:

«Επισκέπτοµαι σήµερα την Σαλαµίνα, σε
µια δύσκολη συγκυρία, λίγες εβδοµάδες µετά
από µια µεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή,
η οποία έπνιξε, πρώτ’ από όλα, το δικό σας
νησί. Είναι η τέταρτη επίσκεψη την οποία
κάνω σε περιοχή που έχει πληγεί από αυτό το
µεγάλο ατύχηµα που έγινε εδώ, λίγο έξω από
την Σαλαµίνα.

Ο σκοπός µου είναι απλός: Να ενηµερωθώ
για την έκταση του προβλήµατος, να
αποδώσω ευθύνες εκεί που αναλογούν, αλλά
κυρίως να προτείνω λύσεις και να δούµε πως
από εδώ και στο εξής µπορούµε και πρέπει να
πορευθούµε.

Για το συγκεκριµένο ατύχηµα, το ναυάγιο,
υπάρχουν πολλά ακόµα αναπάντητα ερωτή-
µατα. Και ελπίζω η δικαστική έρευνα να µας
διαφωτίσει περισσότερο για το τι έγινε ακριβώς
και βούλιαξε αυτό το πλοίο. Αλλά, επίσης, είναι
πολύ σηµαντικό να δούµε και όλο το πλαίσιο
της διαδικασίας αδειοδότησης παλιών πλοίων
– και είναι πολλά από αυτά – τα οποία,
δυστυχώς, κυκλοφορούν εδώ, στον Σαρωνικό
Κόλπο. Γιατί το πλοίο αυτό πήρε δύο παρατά-
σεις αδειοδότησης, όταν βρισκόταν σε αυτήν
την κατάσταση; Τι ακριβώς έγινε τις πρώτες
ώρες, τις πρώτες µέρες του ναυαγίου; Γιατί δεν
υπήρχε συντονισµός; Γιατί ο Υπουργός δεν
απέδωσε την αναµενόµενη σηµασία και επέ-
λεξε να βρεθεί στο εξωτερικό; Γιατί δεν ενηµε-
ρώθηκε έγκαιρα ο αρµόδιος Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός, ώστε να στείλει σκάφη απο-
ρρύπανσης; Πολλά τα αναπάντητα ερωτήµα-
τα. ∆υστυχώς, για όλα αυτά δεν έχουµε πάρει

πειστικές απαντήσεις.
Όµως, η δουλειά µας

τώρα δεν είναι µόνο να
αποδώσουµε πολιτικές
ευθύνες, αλλά κυρίως να
κοιτάξουµε µπροστά. Τι
πρέπει να γίνει από εδώ και
στο εξής. Αυτό είναι που
ενδιαφέρει εσάς. Αυτό είναι
που ενδιαφέρει τους
κατοίκους όλου του παράκ-
τιου µετώπου του Σαρωνι-
κού, οι οποίοι έχουν υπο-
στεί µια πολύ µεγάλη ζηµιά
από αυτήν την περιβαλλον-
τική καταστροφή. Πράγµατι,
έχει γίνει – και θέλω να το αναγνωρίσω – µια
δουλειά αποκατάστασης, η οποία, όπως βλέ-
πετε, συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί σε
συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα. Και
πιστεύω ότι σύντοµα οι παραλίες τουλάχιστον
της Σαλαµίνας, θα µπορούν να επανέλθουν
στην πρότερη κατάσταση. Και από εκεί και
πέρα, ελπίζω πραγµατικά να µπορέσουµε να
ανελκύσουµε και το ναυάγιο, το συντοµότερο
δυνατόν, ώστε να κλείσει, τουλάχιστον, αυτό
το κοµµάτι του προβλήµατος.

Όµως, το σηµαντικό για εσάς, εδώ στη
Σαλαµίνα, είναι να δούµε µε ποιον τρόπο µπο-
ρούµε να κινητοποιήσουµε τους σχετικούς
µηχανισµούς αποζηµίωσης, ώστε να υπάρ-
ξουν κεφάλαια τα οποία θα βοηθήσουν και το
∆ήµο, αλλά και µεµονωµένους επαγγελµατίες,
οι οποίοι έχουν θιγεί από αυτήν την πολύ
µεγάλη περιπέτεια, ώστε να ξαναπατήσουν
στα πόδια τους. Υπάρχει ένα παγκόσµιο κεφ-
άλαιο αποζηµίωσης για περιβαλλοντικές κατα-
στροφές. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άµεσα.
Εµείς έχουµε πει ότι θέλουµε να παρέχουµε τη
στήριξή µας σε αυτήν την προσπάθεια, ώστε
να διευκολύνουµε την πρόσβαση φορέων,
∆ήµων, αλλά και απλών ιδιωτών, που έχουν

θιγεί από αυτήν την καταστροφή σε αυτό το
κεφάλαιο, έτσι ώστε το κοµµάτι των αποζ-
ηµιώσεων να µπορέσει να τρέξει, όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα.

Και, βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει να δια-
σφαλίσουµε είναι ότι δεν θα ξαναέχουµε µια
τέτοια µεγάλη καταστροφή. Σήµερα ήταν η
Σαλαµίνα. Αύριο δεν πρέπει να είναι κανένας
άλλος, ο οποίος θα βρεθεί σε αυτήν τη δυσάρ-
εστη κατάσταση. Πρέπει να ξαναδούµε όλο το
ζήτηµα της διαδικασίας αδειοδότησης, αλλά
και τον τρόπο µε τον οποίο παρεµβαίνουµε
όταν συµβαίνει ένα τέτοιο ναυάγιο. Είναι πράγ-
µατα τα οποία θα τα αξιολογήσουµε και θα
προτείνουµε και εµείς συγκεκριµένες λύσεις.

Αυτό το οποίο θέλω να γνωρίζετε – δεν θα
κουραστώ να το λέω – είναι ότι το δικό µας
χρέος, χρέος της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι να
είναι κοντά κυρίως στους συµπολίτες µας που
έχουν την µεγαλύτερη ανάγκη. Και εσείς εδώ,
στην Σαλαµίνα, συχνά αισθάνεστε ότι, παρότι
είστε πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, είναι ένας
τόπος αποµακρυσµένος από το κεντρικό Κρά-
τος και δεν αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προ-
σοχή.

Γνωρίζω τα προβλήµατα του ∆ήµου και

γνωρίζω την µεγάλη προσπάθεια που κατα-
βάλλει η δηµοτική Αρχή για να τα αντιµε-
τωπίσει. Έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε
και τα σηµαντικά έργα υποδοµής, τα οποία
πρέπει να γίνουν στο νησί. Είµαι σε µια τακτι-
κή επικοινωνία µε τη ∆ήµαρχο για να µπορ-
ούµε να δούµε µε ποιον τρόπο θα τα αντιµε-
τωπίσουµε. Από εµένα δεν πρόκειται να
ακούσετε µεγάλες υποσχέσεις και εξαγγελίες
χωρίς αντίκρισµα. 

Η δική µας δουλειά είναι να αποτυπώνουµε
τα προβλήµατα, να σκύβουµε πάνω σε αυτά
και να προτείνουµε λύσεις, οι οποίες να είναι
κοστολογηµένες, µελετηµένες, ρεαλιστικές και
εφαρµόσιµες. 

∆ιότι νοµίζω ότι έχετε χορτάσει όλοι από
κουβέντες, φιλόδοξες δηλώσεις προθέσεων,
οι οποίες, δυστυχώς, διαψεύδονται από την
ίδια την πραγµατικότητα.

Να ξέρετε ότι θα είµαστε κοντά σας, όπως
νοµίζω το έχουµε αποδείξει σε όλη αυτήν τη
διαδροµή. Όχι µόνο τώρα, αλλά και στη
συνέχεια. Και κάποια στιγµή που θα σταµατή-
σει το ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης γι’ αυτήν την µεγάλη οικολογική
καταστροφή, θέλω να γνωρίζετε εδώ στην
Σαλαµίνα, αγαπητή ∆ήµαρχε, ότι εµείς θα
παρακολουθούµε την εξέλιξη του προβλήµα-
τος και όπου µπορούµε θα παρεµβαίνουµε µε
σκοπό πάντα να είµαστε χρήσιµοι. Γι’ αυτό
είµαστε εδώ. Είµαστε εδώ για να κάνουµε τη
δική σας καθηµερινότητα λίγο καλύτερη. Αυτή
είναι η δουλειά των πολιτικών.

Η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. ∆εν θα
κουραστώ να το λέω. Η δουλειά µας είναι να
µπορούµε να σας διευκολύνουµε, να σας
απαλλάξουµε στο βαθµό που αυτό είναι εφικ-
τό από την µεγάλη φορολογική και ασφαλιστι-
κή επιβάρυνση που έχετε. Να ξαναπάρετε τον
έλεγχο της ζωής σας στα χέρια σας και να
µπορείτε να ελπίζετε και εσείς, όπως και όλοι
οι Έλληνες, σε ένα καλύτερο αύριο. ».

ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ  
ΜΜίίλληησσεε  σσεε  ΑΑυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκοούύςς  κκααιι  πποολλίίττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόδδοοσσηη  εευυθθυυννώώνν  µµεεττάά

ττηηνν  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  κκαατταασσττρροοφφήή,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  κκααθθηηµµεερριιννόόττηηττάάςς  ττοουυςς  
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ΟΟ  δδήήµµααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααττααδδιικκάάζζεειι  ααππεερρίίφφρραασστταα
κκάάθθεε  ππεερριισσττααττιικκόό  κκαακκοοµµεεττααχχεείίρριισσηηςς  ααδδέέσσπποοττοουυ  ζζώώοουυ  

Έδωσε εντολή στην αρµόδια Αντιδηµαρχία, να διερευνήσει καταγγελλόµενο
συµβάν και να συντάξει τεκµηριωµένο πόρισµα.

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, µόλις
έλαβε γνώση αναρτήσεων σε µέσο κοινωνικής δικτύωσης ("facebook"), σχετικά µε την
εγκληµατική αντιµετώπιση αδέσποτου ζώου, από Υπάλληλο του ∆ήµου, έδωσε εντολή

στην αρµόδια Αντιδηµαρχία, να διερευνήσει πάραυτα το ζήτηµα, να συντάξει και να του καταθέσει
λεπτοµερές - τεκµηριωµένο πόρισµα. Σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρονται τα εξής:

Ο κ. Μελετίου δήλωσε ότι, καταδικάζει απερίφραστα, όχι µόνο το συγκεκριµένο περιστατικό, αλλά
και κάθε άλλο συµβάν βασανισµού ή κακοµεταχείρισης αδέσποτου ζώου. Επίσης, ξεκαθάρισε πως,
το καταγγελλόµενο γεγονός δεν αφορά στην Υπηρεσία που είναι εντεταλµένη για τη φροντίδα των
αδέσποτων ζώων, η οποία κάνει ό,τι µπορεί, για να ανταποκρίνεται στην αποστολή της. Σε κάθε
περίπτωση, ο ∆ήµαρχος τόνισε πως, οι όποιες ευθύνες αναδειχθούν, θα καθορίσουν τη διαδικασία
κολασµού µιας πράξης, που µόνο οργή και αποτροπιασµό προκάλεσε, σε όλους.

Παράλληλα, ο κ. Μελετίου επισήµανε ότι, «δύο (2) µονάχα Πολίτες µπήκαν στον κόπο να ενηµε-
ρώσουν επώνυµα το ∆ήµο Ασπροπύργου, για το συµβάν, δηλώνοντας πρόθυµοι να δώσουν πληρ-
οφορίες γι΄ αυτό. Η συντριπτική πλειοψηφία, όσων είδαν και πιθανώς θα µπορούσαν να µας βοηθ-
ήσουν, στην εξιχνίαση της αποτρόπαιης πράξης, επέλεξαν -µε γνώµονα την ανέξοδη εκτόνωση της
δικαιολογηµένης οργής τους-, τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο!... 

Από κοντά, βέβαια, µε εκείνους που, αβασάνιστα ή υπηρετώντας προφανείς σκοπιµότητες, «αξιο-
ποίησαν» το γεγονός, προκειµένου να βάλουν στο ίδιο τσουβάλι, µε όσους βασανίζουν ζώα, το ∆ήµο
και την Κοινωνία του Ασπρόπυργου, συλλήβδην. Αµφότεροι, ας αναλογιστούν, αν έτσι προσφέρουν
υπηρεσίες στο Ζωοφιλικό Κίνηµα, που -δυστυχώς- ζει και γιγαντώνεται, κυρίως, στα µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, µε αφορµή τέτοια, θλιβερά περιστατικά, σε βάρος αδύναµων ζώων, ενώ η ζοφερή
καθηµερινότητα, σε όλη τη χώρα, αποδεικνύει στασιµότητα ή οπισθοδρόµηση, µε ευθύνη όλων...»

Νέο σύστηµα εφηµεριών στα Ψυχιατρεία της Αττι-
κής έθεσε  σε εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου
η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα, το οποίο ο γενικός
γραµµατέας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος χαρακτηρίζει µετα-
βατικό -θα ισχύσει για τους επόµενους τέσσερις µήνες-
και εξαρτάται από τη λειτουργία των δοµών της Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας, στις εφηµερίες εντάσσονται
πλέον πλήρως και δύο πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία.
Πρόκειται για την Ψυχιατρική Κλινική Οξέων Περιστα-
τικών του Αιγινητείου νοσοκοµείου, καθώς και για την
Ψυχιατρική του «Αττικόν».

Επίσης, οµαδοποιούνται τα νοσοκοµεία της Αττικής,
τόσο τα γενικά όσο και τα πανεπιστηµιακά, σε τρεις οµά-
δες, µε τρία νοσοκοµεία ανά οµάδα. Η 1η οµάδα περι-
λαµβάνει τα νοσοκοµεία «Γεννηµατάς», «Σωτηρία»,
«Θριάσιο». Η 2η οµάδα ψυχιατρικής εφηµερίας περιλαµ-
βάνει τα νοσοκοµεία «Ευαγγελισµός», «Σισµανόγλειο»,
«Αττικόν». Η 3η οµάδα έχει τα νοσοκοµεία «Αιγινήτειο»,
«Κωνσταντοπούλειο», Γενικό Κρατικό Νίκαιας. 

Τα δύο ψυχιατρικά νοσοκοµεία, Ψυχιατρικό Νοσοκο-
µείο Αττικής (∆αφνί) και ∆ροµοκαϊτειο,
αποτελούνIοµάδα το καθένα από µόνο του.

Η εφηµερία θα είναι πλέον 24ωρη, από τις 8 π.µ. έως
το πρωί της εποµένης, και θα γίνεται εκ περιτροπής από
τις πέντε οµάδες. Έτσι, π.χ., την Κυριακή 1η Οκτωβρίου
εφηµερεύουν για τα ψυχιατρικά περιστατικά τα νοσοκο-
µεία της 3ης οµάδας, δηλαδή «Αιγινήτειο», «Κωνσταντο-
πούλειο», Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Επίσης, κάθε οµάδα θα εξυπηρετεί συγκεκριµένες περ-
ιοχές. Την ευθύνη για τον συντονισµό της διαχείρισης των
εισαγγελικών παραγγελιών, των ακούσιων νοσηλειών, θα
την έχει το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).
Οι ακούσιες νοσηλείες αποτελούν «αγκάθι» και του
ισχύοντος συστήµατος, καθώς κατευθύνονται µόνο προς
τα γενικά νοσοκοµεία.

Αντιδράσεις από γιατρούς, νοσηλευτές, υγειονοµικούς

Κανένα από τα µείζονα προβλήµατα που υπάρχουν
στο ψυχιατρικό πεδίο δεν θα λυθεί µε την αλλαγή στο
πρόγραµµα των εφηµεριών, διότι δεν υπάρχουν οι κατάλ-
ληλες δοµές ψυχικής υγείας για τον αριθµό των ψυχιατρ-
ικών ασθενών, εκτιµά η Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων
Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

«Όποιες αλλαγές στα προγράµµατα εφηµεριών και αν
γίνουν µε τον όγκο των ασθενών που φτάνουν στα νοσο-
κοµεία, η κατάσταση όχι µόνο δε θα βελτιώνεται αλλά θα
επιδεινώνεται διαρκώς για τους ασθενείς και τους υγειο-
νοµικούς, αφού δεν υπάρχουν κατάλληλες δοµές ψυχικής
υγείας και µε τις εισαγγελικές εντολές θα δυσκολέψει
σηµαντικά η λειτουργία των εφηµερευόντων νοσοκο-
µείων» δηλώνει το προεδρείο της ΕΙΝΑΠ, και ζητεί σε
πρώτη φάση να ενισχυθούν τα νοσοκοµεία που εντάσ-
σονται πλήρως στο πρόγραµµα των εφηµεριών («Αιγινή-
τειο», Ψυχιατρική Κλινική Νοσοκοµείου «Αττικόν»). 

Μάλιστα, στο «Αττικόν» το σύστηµα  της Αριστοτέλους
ορίζει πως το 20% των κλινών της Ψυχιατρικής θα δίδον-
ται για περιστατικά ακούσιας νοσηλείας.

Η υποστελέχωση προσωπικού, αλλά και η έλλειψη
κατάλληλων χώρων θα προκαλέσουν «έµφραγµα» στο
νέο σύστηµα εφηµεριών, εκτιµούν οι νοσηλευτές των
ψυχιατρικών νοσοκοµείων Αττικής (Σύλλογος Νοσηλευ-
τών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων, ΣΥΝΟΨΥΝΟ Αττικής).

Αναφέρουν, ενδεικτικά, ότι τα εξωτερικά ιατρεία του
Αιγινήτειου Νοσοκοµείου, στεγάζονται σε ένα λυόµενο
κτίριο, χωρίς έξοδο κινδύνου, µε µεγάλη στενότητα χώρου
και δυσκολία στην προσβασιµότητα. «Τα τµήµατα είναι
διαµορφωµένα χωρίς τις απαραίτητες υποδοµές για την
ασφαλή νοσηλεία των ακουσίως νοσηλευοµένων ασθ-
ενών.

Κατά τη νυχτερινή βάρδια εργάζεται µία νοσηλεύτρια
µόνη της και κατά την απογευµατινή δύο. Είναι εξόφθα

λµη η επικινδυνότητα µε τη αυτή τη στελέχωση,  όταν
θα νοσηλεύονται ασθενείς µε ακούσια νοσηλεία, ανή-
συχοι και διεγερτικοί» περιγράφουν τις δυσχερείς συνθή-
κες στο Αιγινήτειο.

Επιπροσθέτως, διαπιστώνουν πως τα Ψυχιατρικά
Νοσοκοµεία θα επιβαρυνθούν µε ακόµη µία εφηµερία
µέχρι τέλους του έτους, ενώ η κάλυψη κλινών π.χ. στο
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής (∆αφνί) ξεπερνάει το
125%. Υπάρχουν κλινικές που, ενώ θα έπρεπε να
νοσηλεύουν 25 ασθενείς, έχουν 39 και 40.  

Κινητοποιήσεις από εργαζοµένους στο ∆ροµοκαΐτειο

Το ∆ροµοκαΐτειο µέχρι τώρα εφηµέρευε δύο φορές την
εβδοµάδα (∆ευτέρα-Πέµπτη), εισάγοντας κατά µέσο όρο
70 ασθενείς, εκ των οποίων οι 50 µε εισαγγελική παραγ-
γελία. Λόγω έλλειψης κλινών στα Οξέα Τµήµατα, οι ασθε-
νείς νοσηλεύονται στα χρόνια τµήµατα, στο Γηροψυχιατρ-
ικό, σε κλίνες ασθενών µε θεραπευτική άδεια ή σε κλίνες
ασθενών που έχουν φύγει από το νοσοκοµείο χωρίς
έγκριση του θεράποντα ιατρού, υποστηρίζει η ΠΟΕ∆ΗΝ.

«Ενώ είναι γνωστά στην πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας η υποχρηµατοδότηση, η τραγική υποστε-
λέχωση, η έλλειψη κλινών, η µη λειτουργία των εργα-
στηρίων αργίες και Σαββατοκύριακα, η αυξηµένη ζήτηση
υπηρεσιών υγείας, αγνόησε όλα τα παραπάνω και
προχώρησε στην τροποποίηση των εφηµεριών, καθι-
στώντας τη λειτουργία του Νοσοκοµείου µη ασφαλή για
τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας» τονίζει η
ΠΟΕ∆ΗΝ και προκηρύσσει στάση εργασίας, 7.00-11.00,
την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ενώ καλεί και σε συγκέντρωση
στην πύλη του νοσοκοµείου. 

««ΑΑννααββρραασσµµόόςς»»  σσττηηνν  ΥΥγγεείίαα  γγιιαα  ττιιςς  
εεφφηηµµεερρίίεεςς  σστταα  ΨΨυυχχιιααττρρεείίαα  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
Εντάσσονται στο νέο σύστηµα «Αιγινήτειο» και «Αττικόν» 
-  Αντιδράσεις από γιατρούς, νοσηλευτές, υγειονοµικούς
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό
βρίσκεται 80 χλµ  από

την Αθήνα (Εθνική Οδός
Λαµίας). Είναι 10 λεπτά
από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων 

& 5 λεπτά απο τη λίµνη
Μουρίκιου  (ιδανική για

ψάρεµα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Φτιάξαµε έναν πρότυπο
οικισµό  κατοικηµένο µε
ωραία  ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ 
δρόµοι 8 & 10  µέτρων,

µεγάλη πλατεία  &
εκκλησία µέσα στο

χωριό.
Με φως και νερό δικής

µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977083157

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 

∆ηµοκρατίας και πωλείται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο κέντρο του Ασπροπύργου, 
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 

σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000
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Ισόπαλοι ΠΑΟΚ Μάνδρας 
& Ηρακλής Ελευσίνας 

Ισόπαλοι αναδείχθηκαν ο Ηρακλής
Ελευσίνας και ο  ΠΑΟΚ Μάνδρας, πετ-
υχαίνοντας από ένα γκολ η κάθε οµάδα.
Το µατς κρίθηκε στο πρώτο µέρος µε
τους γηπεδούχους να προηγούνται µε
τον Ριζάι στο  36’ και τον Ηρακλή να
ισοφαρίζει µε τον  Πατσιονίδη Β. Στις
καθυστερήσεις του πρώτου ηµιχρόνου(
45’ +1’).
Οι φιλοξενούµενοι είχαν και δύο
δοκάρια µε τους Γκόρο(62’) και
Τσεβα(88’), ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε δου πολύ καλές ευκαρίες µε τον Κοπαλά
στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Πολύ καλός ο διαιτητής Αλιάγας. Σοβαρά παράπονα όµως έχει ο Ηρακλής
από το βοηθό ∆οµπρογιάννη.

ΠΑΟΚ: Σπάχια, Κακοσίµος, Πέτρου Α.(69’ Πετσίτης), ∆ρούγος, Λογαρακης,
Θεοδρόπουλος ,Κοπαλάς(90 Πέτρου Β.), Ματζιούρας, Ριζάι, Λάσκος(65’
Ευαγγέλου), Παπακωνσταντίνου.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Τζωρτζινάκης, Τζαφέρης, Κάτσος, Σκαµαντζούρας, Πατσιονίδης
Β., Πατσιονίδης Κ., Μουράτι, Κόρµαλης(67’ Πέππας), Τσεβάς, Γκόρος(90’
Μπόικα), Κώνστας, Κατσάφαρος(77’ Μουράτι)

Πήρε το «τρίποντο» ο Αστέρας Μαγούλας στο
µατς µε τον Αίαντα Παραλίας
Μετά από ένα αρκετά δυνατό µατς ο Αστέρας Μαγούλας κατάφερε να κάµψει
δύσκολα την αντίσταση του µαχητικού Αίαντα Παραλίας µε 3-1 και να ξεκινή-
σει µε νίκη τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθληµα.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν µε τον Μεϊµαρίδη(14’), για να ισοφαρίσει
άµεσα ο Αίας µε τον Ρετζέπη(18’).
Στην επανάληψη ο Αστέρας πήρε το «τρίποντο» στο τελυταίο τέταρτο µε
γκολ των Μεϊµαρίδη(75’) και Χαλκίδη(91’).
Οι νικητές έµειναν στο 92’ µε δέκα, λόγω αποβολής του σκόρερ Χαλκίδη
που πήρε δεύτερη κίτρινη επειδή στον πανηγυρισµό έβγαλε τη φανέλα του.
∆ιαιτήτευσε ο Φίτσας
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ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    ∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι
θθέέσσηη    σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii

mmaarrkkeett..    ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

Ενοικιάζεται διαµέρισµα σε νεόδµητη 
πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία
στη Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα

γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 

θέρµανση,θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο.
Κοντά σε αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944204160

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

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΠΠΕΕΛΛΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΨΨΗΗΤΤΟΟΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΟΟ  ((ΣΣΝΝΑΑΚΚ  ΜΜΠΠΑΑΡΡ))  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ::  22110055558800778811  //  66997777445566118877  

ΠΠωωλλεείίττααιι  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα
µµεε  4400  ττµµ  κκττίίσσµµαα  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα  ααννττααλλάάσσσσεεττααιι  κκααιι  µµεε  

δδιιααµµέέρριισσµµαα  ηη  µµααγγααζζίί..  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::  66998844779922449900
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

31ης / 2017  συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.                                                                     

Αρ. απόφ.442/2017
ΘΕΜΑ:  Έγκριση αναγκαιότ-

ητας υλοποίησης των υπηρε-
σιών µε τίτλους: α) «∆ιαχείριση
και αξιοποίηση µε ανακύκλωση
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασ-

κευών & Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ)», µε Κ.Α. 20.6277.011

και προϋπολογισµό
2.000.000,00 €, και β) «Αποκα-
τάσταση περιοχών από παρά-
νοµες αποθέσεις επικίνδυνων
και άλλων αποβλήτων µε Κ.Α.
20.7341.002 και προϋπολογι-
σµό 1.000.000,00 € , σε ενιαίο

διαγωνισµό.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την  19η
Σεπτεµβρίου  2017, ηµέρα  Τρίτη
και ώρα 20:00 µ.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθµ.
33603/14-09-2017 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου κ. Αντώνιου
Ν. Καραµπούλα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο

δεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
7. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
10.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
13.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14.ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
17.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
20.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 1 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 2 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

9. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου,  παρίσταται στη
συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρία-
σης,  εισηγούµενος το 12ο θέµα
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας υλο-
ποίησης των υπηρεσιών µε
τίτλους: α) «∆ιαχείριση και αξιο-
ποίηση µε ανακύκλωση Αποβ-
λήτων Εκσκαφών, Κατασκευών
& Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», µε
Κ.Α. 20.6277.011 και προϋπολο-
γισµό 2.000.000,00 €, και β)
«Αποκατάσταση περιοχών από
παράνοµες αποθέσεις
επικίνδυνων και άλλων αποβ-
λήτων µε Κ.Α. 20.7341.002 και
προϋπολογισµό 1.000.000,00 €,
σε ενιαίο διαγωνισµό», και έθεσε
υπόψη των µελών του συµβου-
λίου, την υπ’ αριθµ. πρωτ.
33942/15.09.2017, εισήγηση του
∆ιευθυντή Πολεοδοµίας & Τ.Υ. του
∆ήµου Ασπροπύργου, κου Καρα-
γιαννίδη Παναγιώτη, η  οποία έχει
ως εξής:

«Αξιότιµε, Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούµε να εγκρίνεται την
αναγκαιότητα υλοποίησης των
κατωτέρω:
1- “Συντήρηση και επισκευή

σαρώθρων” µε Κ.Α. 20.6263.011
και προϋπολογισµό 17.000 € και 

“Προµήθεια σαρώθρων” µε Κ.Α.
20.7132.020 και προϋπολογισµό
170.000 € σε ενιαίο διαγωνισµό.
2- “Ενοικίαση µηχανηµάτων επιφ-

ανειακής επεξεργασίας ασφα-
λτικών οδοστρωµάτων” µε Κ.Α.
30.6233.013 και προϋπολογισµό
240.000 €.
3- “∆ιαχείριση και αξιοποίηση µε

ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκα-
φών, Κατασκευών & Κατεδα-
φίσεων (ΑΕΚΚ)” µε Κ.Α.
20.6277.011 και προϋπολογισµό 

2.000.000 € και “Αποκατάσταση
περιοχών από παράνοµες αποθέ-
σεις επικίνδυνων και άλλων αποβ-
λήτων µε Κ.Α. 20.7341.002 και
προϋπολογισµό 1.000.000€, σε
ενιαίο διαγωνισµό.
4-  Αγορά οικοπέδου για την

κατασκευή κοινόχρηστου χώρου
στην Άνω Φούσα».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη,
Επικεφαλής της παράταξης
«Ασπρόπυργος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
προκειµένου να τοποθετηθεί επί
του θέµατος.
Ο κος Ηλίας Ιωάννης, στην

τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής :
«Είµαστε υπέρ της αναγκαιότητας
υλοποίησης των  υπηρεσιών µε
τίτλους:  α) «∆ιαχείριση και αξιο-
ποίηση µε ανακύκλωση Αποβλή-
των Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», µε Κ.Α.
20.6277.011 και προϋπολογισµό
2.000.000,00 €, και β) «Αποκατά-
σταση περιοχών από παράνοµες
αποθέσεις επικίνδυνων και άλλων
αποβλήτων µε Κ.Α. 20.7341.002
και προϋπολογισµό 1.000.000,00
€, σε ενιαίο διαγωνισµό», αλλά
δεν ψηφίζουµε την διαδικασία,
λόγω της έλλειψης των  µελετών».

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη :
1.Την εισήγηση του Προέδρου,

κου Αντωνίου Καραµπούλα,
2.Την υπ’ αριθµ. πρωτ.

33942/15.09.2017, εισήγηση του
∆ιευθυντή Πολεοδοµίας & Τ.Υ. του
∆ήµου Ασπροπύργου, κου Καρα-
γιαννίδη Παναγιώτη,
3.Την τοποθέτηση του κου Ηλία

Ιωάννη,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της αναγκαιότητας 

υλοποίησης των υπηρεσιών µε
τίτλους: α) «∆ιαχείριση και αξιο-
ποίηση µε ανακύκλωση Αποβλή-
των Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», µε Κ.Α.
20.6277.011 και προϋπολογισµό
2.000.000,00€, και β) «Αποκατά-
σταση περιοχών από παράνοµες
αποθέσεις επικίνδυνων και άλλων
αποβλήτων µε Κ.Α. 20.7341.002
και προϋπολογισµό 1.000.000,00
€, σε ενιαίο διαγωνισµό, τάχθηκαν
δέκα οκτώ (18) µέλη του συµβου-
λίου, και ονοµαστικά οι κ.κ. :
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
7. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
10.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
13.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14.ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
15.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

17.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18.ΓΚΟΛΕΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατά τάχθηκαν, τέσσερις (4)
δηµοτικοί σύµβουλοι, και ονο-
µαστικά οι κ.κ. :

1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
2. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, 
3. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, 
4. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ.

και  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα
υλοποίησης των υπηρεσιών µε
τίτλους: 
α) «∆ιαχείριση και αξιοποίηση

µε ανακύκλωση Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», µε
Κ.Α. 20.6277.011 και προϋπολο-
γισµό 2.000.000,00€,  και 
β) «Αποκατάσταση περιοχών

από παράνοµες αποθέσεις
επικίνδυνων και άλλων αποβ-
λήτων µε Κ.Α. 20.7341.002 και
προϋπολογισµό 1.000.000,00€,
σε ενιαίο διαγωνισµό.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθµό
442/2017.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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 διαµέρισµα
100 τ.µ. χωρίς κοινόχρη-
στα κεντρική θέρµανση ,
κλιµατισµός. Τηλ.
6971752279.

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (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 µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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 ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής 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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις µε εχεµύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
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 αναλαµβα-
νει 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ έ-
ναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της

τηλ: 6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ  //ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ
ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998866771122339900  

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  

ΝΝΕΕΟΟ∆∆ΜΜΗΗΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  8844  ΤΤΜΜ  44ΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΥΥ  --  ΓΓΩΩΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟ--
∆∆ΙΙΑΑΜΜΠΠΕΕΡΡΕΕΣΣ--  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  22000088--    ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΓΓΚΚ  ΣΣΕΕ  ΠΠΥΥΛΛΩΩΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΓΓΚΚ  ΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ..  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΣΣΑΑΝΝΣΣΕΕΡΡ  --
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  --  ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΤΤΗΗ  ΤΤΑΑΡΡΑΑΤΤΣΣΑΑ--

ΜΜΠΠΑΑΡΡΜΜΠΠΕΕΚΚΙΙΟΟΥΥ--  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑ  ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ..  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  221100..55557788661199  &&  66998822660000110022
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ

∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..



16-θριάσιο ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 
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