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Τη ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 
στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας 

Τελετή υποδοχής & 
διέλευσης της 

Ολυµπιακής Φλόγας
από τον δήµο Ελευσίνας 

ΣΕ ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΠΛΟΪΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

Ξεκινούν σήµερα οι στρατηγικές συναντήσεις της δηµοτικής αρχής µε τη συµµετοχή 
ακαδηµαϊκών, στελεχών εταιρειών και Αντιπροσωπείας του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου της Περιφέρειας Πράχοβα/Prahova της Ρουµανίας

Ισχυρό µήνυµα ενότητας 
και αποφασιστικότητας
γγιιαα  ττοο  ΜΜεελλεεττάάννιι
Στη σύσκεψη της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας 
 Γ. Κριεκούκη:  Πρόκειται για έναν Μαραθώνιο αγώνα για την αποτροπή των σχεδίων υποβάθµισης του τόπου µας. 
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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€ 
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Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
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∆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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Ασπρόπυργος
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27

& Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καραµανλή 38-40,

Εντός Parking Καταστήµατος ΑΒ Βασιλόπουλος,
2102446460

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. Κυκλάδων 31, 
Άνω Λιόσια, 2102482990

Χαϊδάρι

Μπούρδης Σπύρος Σωκράτους 77 & Άνδρου 7, 
Χαϊδάρι, 2130231857

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος 

Η θερµοκρασία από 16 έως 26
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, 
Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φιλήκη 
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«Καµπάνα» σε δήµους και πολίτες 
που δεν ανακυκλώνουν!

Σε γερά θεµέλια
µπαίνουν οι
σ υ ν έ ρ γ ε ι ε ς

µεταξύ των αδελφοποι-
ηµένων δήµων Ασπρ-
οπύργου και Πλοϊέστι , µε
την έναρξη της 1ης
Συνάντησης Εργασίας
που πραγµτοποιείται
σήµερα και αύριο στην
πόλη του Ασπροπύργου. Ο δήµος υποδέχθηκε µε ιδιαίτερη
χαρά την Ρουµανική αντιπροσωπεία ενώ το πρόγραµµα των
εκδηλώσεων έχει ως εξής 

-Την Πέµπτη, 19 Οκτωβρίου, στις 11:00, στην Αίθουσα
Τελετών του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου,
(στο κέντρο της πόλης, Αλέκου. Παναγούλη 13),τη Συνάντηση
µε θέµα:«Θεµελιώνοντας Συνέργειες, µεταξύ ∆ήµων, κόµβων
Ενέργειας & Βιοµηχανίας, στην Ελλάδα και τη Ρουµανία. Με τη
συµµετοχή και τη στήριξηΑκαδηµαϊκών Ιδρυµάτων των δύο
Χωρών».

Συµµετέχουν: Το Πανεπιστήµιο Πετρελαίου Φυσικού Αερίου
και Ενέργειας του Πλοϊέστι/Ploiesti, και Έλληνες, Ακαδηµαϊκοί
Καθηγητές, εκπρόσωποι Τµηµάτων, από τα Πανεπιστήµια
Αθηνών, Ε.Μ.Π., Πειραιώς, Πελοποννήσου, Χαροκόπειο, τα
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α-Τ.Ε.Ι)Ανατολι-
κής Μακεδονίας & Θράκης (Τµ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου)
και Στερεάς Ελλάδας (Τµ.∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού),
καθώς και στελέχη µεγάλων Εταιρειών, από την Αττική και
άλλες περιοχές της Ελλάδας, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά
µε τον Ασπρόπυργο και το Πλοϊέστι/Ploiesti.

-Την Πέµπτη, 19 Οκτω-
βρίου 2017, στις 20:00, τη
Συναυλίατης διεθνούς
φήµης Φιλαρµονικής Ορχή-
στρας του ∆ήµου Πλοϊέστι
(Ploiesti),  “Πολ Κωνσταντι-
ν έ σ κ ο υ ” ( ¨ P a u l
Constantinescu¨), στο Κιν-
ηµατοθέατρο του ∆ήµου

Ασπροπύργου «Γαλαξίας» (Μιαούλη & Υψηλάντου, στο κέντρο
της πόλης), µε έργα µεγάλων Ελλήνων Συνθετών και τη Χορ-
ευτική Σύµπραξη του δηµοφιλούς σχήµατος «Κύµατα»,της
Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας, που έρχεται στην Ελλάδα µε
επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Βουλευτή του Κοινοβουλίου της
Ρουµανίας και Καθηγητήτου Πανεπιστηµίουτου
Πλοϊέστι/Ploiesti, κ. Γαβριήλ – Ντράγκο Ζησόπουλο.

-Την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, στις 11:00, στην Αίθ-
ουσα Τελετώντου Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, τη Συνάντηση µε θέµα:«Αναζητώντας Επιχειρηµατικές
Συνέργειες, Επενδυτικές Ευκαιρίες, Στρατηγικές Συνεργασίες».
Με τη συµµετοχή Αντιπροσωπείας του Εµπορικού και Βιοµ-
ηχανικού Επιµελητηρίου της Περιφέρειας Πράχοβα/Prahova
της Ρουµανίας (µε έδρα το Πλοϊέστι/Ploiesti), µε επικεφαλής
τον Πρόεδρό του, εκπροσώπων Επιµελητηρίων, Συνδέσµων,
∆ήµων, Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων και µεγάλων Εταιρειών, από
την Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας, που έχουν κοινά
χαρακτηριστικά µε τον Ασπρόπυργο και το Πλοϊέστι/Ploiesti.

συνεχίζεται στη σελ. 8

ΣΕ ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ

ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΛΟΪΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
Ξεκινούν σήµερα οι στρατηγικές συναντήσεις της δηµοτικής αρχής 

µε τη συµµετοχή ακαδηµαϊκών, στελεχών εταιρειών και 
Αντιπροσωπείας του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

της Περιφέρειας Πράχοβα/Prahova της Ρουµανίας

Τσουχ τεράT πρόστιµα πρόκειται ν α πληρώσουν  όσοι
πολίτες, δήµοι και αρµόδιοι φορείς δεν  συµµορφωθούν  µε
το ν έο θεσµικό πλαίσιο του ν οµοσχ έδιου για την

αν ακύκλωση.
Μάλιστα, µε ορίζον τα έως το 2020, πρέπει όλοι ν α έχ ουν  εν α-

ρµον ιστεί µε το περιεχ όµεν ο των  διατάξεων  και ν α έχ ουν  ακο-
λουθήσει την  αρχ ή του «πληρών ω όσα πετάω» που προωθεί το
υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας. Ωστόσο, µέσα στα επό-
µεν α 2 χ ρόν ια θα πρέπει ν α έχ ουν  διευκριν ιστεί και τα γκρίζα
σηµεία που µέν ουν  αν οιχ τά µέχ ρι στιγµής και ν α έχ ει δοθεί το
πλήρες σχ έδιο από τους ΟΤΑ για την  πλήρη εφαρµογή του. Το
ν οµοσχ έδιο που κατατέθηκε την  Πέµπτη στην  Βουλή τροποποι-
εί το βασικό θεσµικό πλαίσιο για την  εν αλλακτική διαχ είριση
συσκευασιών , εν ώ ρυθµίζει θέµατα αν ακύκλωσης και λειτουργίας
Φορέων  Συστηµάτων  Εν αλλακτικής ∆ιαχ είρισης. Ταυτόχ ρον α, βάζει περιβαλλον τικό τέλος στις πλαστικές
σακούλες, ορίζον τας πως θα χ ρεών ον ται στα 3 λεπτά από την  1η Ιαν ουαρίου του 2018, εν ώ αν αµέν εται ν α
αυξηθεί στα 7 λεπτά από την  1η Ιαν ουαρίου του 2019. Το περιβαλλον τικό τέλος, που θα επιβάλλεται στους κατα-
ν αλωτές, αποτελεί δηµόσιο έσοδο, θα εισπράττεται από την  Αν εξάρτητη Αρχ ή ∆ηµοσίων  Εσόδων  και θα αποδίδε-
ται υπέρ του Ελλην ικού Οργαν ισµού Αν ακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Ποινικές κυρώσεις
ποιν ή φυλάκισης τουλάχ ιστον  1 έτους και χ ρηµατική ποιν ή 1.000 – 100.000 ευρώ για τους ν όµιµους εκπρ-

οσώπους και διευθύν ον τες συµβούλους των  φορέων  Συλλογικών  Συστηµάτων  Εν αλλακτικής ∆ιαχ είρισης (ΣΣΕ∆),
οι οποίοι εκτελούν  οι ίδιοι τις εργασίες εν αλλακτικής διαχ είρισης και δεν  διαθέτουν  τις σχ ετικές άδειες,

ποιν ή φυλάκισης τουλάχ ιστον  3 µην ών  και χ ρηµατική ποιν ή 1.000 – 30.000 ευρώ για όσους παραβιάσουν  τα
προβλεπόµεν α ασυµβίβαστα ή παρεµποδίσουν  ή αποφύγουν  τη διεν έργεια ελέγχ ων ,

ποιν ή φυλάκισης τουλάχ ιστον  2 ετών  και χ ρηµατική ποιν ή 10.000 – 100.000 ευρώ για όσους από πρόθεση
δηλώσουν  στον  ΕΟΑΝ αν αληθείς ποσότητες.

Πρόστιµα, όµως, δεν  θα πληρών ουν  µόν ο οι αρµόδιοι φορείς. Σύµφων α µε το ν οµοσχ έδιο, οι δήµοι δύν αν ται
ν α επιβάλουν  πρόστιµα από 20 έως και 500 ευρώ σε πολίτες που εµποδίζουν  την  οµαλή και αποδοτική λειτο-
υργία της εν αλλακτικής διαχ είρισης, όπως για παράδειγµα σε όσους ρίχ ν ουν  κοιν ά σκουπίδια σε κάδους
αν ακύκλωσης. Η επιβολή του προστίµου επιβάλλεται «αν άλογα µε τη βαρύτητα και τη συχ ν ότητα της παράβα-
σης, σε βάρος του καταν αλωτή ή του τελικού χ ρήστη που δεν  συµµορφών εται µε τα µέτρα αυτά».

συνεχίζεται στη σελ. 12
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Μήνυµα ενότητας και αποφασιστικότητας προς κάθε
κατεύθυνση στάλθηκε από την Επιτροπή ∆ιαβούλευ-
σης του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας η οποία συνε-

δρίασε το βράδυ της ∆ευτέρας 16 Οκτωβρίου στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη Μάνδρα. Θέµα της ∆ιαβούλευ-
σης ήταν το επίκαιρο ζήτηµα σχετικά µε τους σχεδιασµούς για
χρήση των λατοµείων που υπάρχουν στην επικράτεια του
∆ήµου ως χώροι διαχείρισης και ταφής απορριµµάτων. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ∆ήµου : Κατά τη διάρκεια
της συζήτησης όλα τα µέλη που συµµετείχαν στη ∆ιαβούλευ-
ση συµφώνησαν και τάχθηκαν κατά της πρόσφατης απόφα-
σης του Ε∆ΣΝΑ στην οποία προβλέπεται η χρήση για το
ΜΕΛΕΤΑΝΙ ως Χώρο Υγειονοµικής Ταφής στερεών αποβλήτων
κατά  προτεραιότητα, διότι είναι ήδη χωροθετηµένο µε τον
νόµο της Βάσως Παπανδρέου και έγινε απόλυτα ξεκάθαρο ότι
οι φορείς και οι πολίτες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας όχι
απλώς δεν συζητούν αλλά αρνούνται κατηγορηµατικά κάθε
χρήση για τα Λατοµεία/Μεταλλεία (ΜΕΛΕΤΑΝΙ, Λατοµείο ΤΙΤΑΝ,
πρώην ∆ΗΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ, ΜΑΡΓΕΤΗ, Υ∆ΡΕΛ, ΡΟΥΣΣΗ-
ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΡΟΖΗ)   του δήµου για τις ανάγκες της διαχείρι-
σης απορριµµάτων της Αττικής.  Η άρνηση αυτή στηρίζεται
στο γεγονός : 

1) ότι ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ένας ∆ήµος της
∆υτικής Αττικής που έχει καταδικαστεί επί σειρά ετών µε
ρυπογόνους και επιβαρυντικούς παράγοντες (ΛΑΤΟΜΕΙΑ,
ΕΛΠΕ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, 300 περίπου άλλες
επιχειρήσεις κλπ) µε σοβαρές συνέπειες και επιπτώσεις στην
υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του και 

2)  ότι ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας και ειδικότερα η πόλη της
Μάνδρας επιβαρύνεται µε φόρτο καυσαερίων και άλλων
επικίνδυνων αερίων καθώς τρεις οδικοί άξονες διέρχονται
από τον βασικό αστικό ιστό και τα «σπλάχνα της πόλης»
(Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου, Αττική Οδός και Παλαιά
Εθνική Οδός Αθηνών Θηβών).

Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα ∆ήµο που σηκώνει δυσα-
νάλογο βάρος µε υπερτοπικές χρήσεις, που αφορούν στο
σύνολο της Περιφέρειας και όχι µόνο και έχει υποστεί δραµα-
τική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της
υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. 

Η ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κατέληξε στην
εισήγησή της : «Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν αντέχουµε
πρόσθετες επιβαρύνσεις αλλά ζητούµε πλέον την ελάφρυνσή
µας και την αποκατάσταση της αδικίας, που έχει συντελεστεί
τόσα χρόνια εις βάρος µας.  

Και αυτή τη δίκαιη θέση µας έχουµε αποφασίσει να την υπε-
ρασπιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις. Σε κάθε περίπτωση,
έχουµε αποδείξει ότι είµαστε ικανοί να υπερασπιστούµε τον
τόπο µας και θα το αποδείξουµε ακόµη µία φορά εάν χρεια-
στεί. 

Πρόκειται για έναν Μαραθώνιο αγώνα για την αποτροπή
των σχεδίων υποβάθµισης του τόπου µας. 

Σε αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχουν κοµµατικές ταυτότητες,
προσωπικές αντιπάθειες και µικροσυµφέροντα. Με ενότητα
και αποφασιστικότητα συσπειρωνόµαστε, κινητοποιούµαστε
και διατρανώνουµε τη θέλησή µας να υπερασπιστούµε τον
τόπο µας». 

Μετά τη διαλογική συζήτηση, τις τοποθετήσεις και τις προτά-
σεις που κατατέθηκαν η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
αποφάσισε οµόφωνα και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο τα παρακάτω:

1. ∆ιαµαρτύρεται έντονα και αρνείται να αποδεχθεί
την 343/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ε∆ΣΝΑ µε την οποία επικυρώνεται η υπέρµετρη επιβάρυνση
της ∆υτικής Αττικής µε δεδοµένο ότι το 67% των παραγόµε-
νων στερεών αποβλήτων του συνόλου της Αττικής θα κατε-
υθύνονται στους ΧΥΤΥ, που θα διαµορφωθούν στην ∆υτική
Αττική

2. ∆εν αποδέχεται την εγκατάσταση στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ
και σε κάθε άλλο ανενεργό λατοµείο του ∆ήµου (Λατοµείο
ΤΙΤΑΝ, πρώην ∆ΗΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ, ΜΑΡΓΕΤΗ, Υ∆ΡΕΛ,
ΡΟΥΣΣΗ-ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΡΟΖΗ) οποιασδήποτε δραστηριότητας
σχετικής µε διαχείριση και ταφή στερεών αποβλήτων ούτε
συµµετέχει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για διαδηµοτική
τοπική διαχείριση στερεών αποβλήτων από όπου και αν
προτείνεται.
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Ισχυρό µήνυµα ενότητας και 
αποφασιστικότηταςγγιιαα  ττοο  ΜΜεελλεεττάάννιι

Στη σύσκεψη της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Πρόταση για <<∆ιεξαγωγή Τοπικού
∆ηµοψηφίσµατος>>, ενάντια στη

λειτουργία ορυχείων βωξίτη, 
στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μεγάρων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τηλ. & FAX:  22960 – 81632
e-mail: dkmegareon@gmail.com
Ταχ. ∆νση. : Χρ. Μωραϊτου &                     
Γ. Μαυρουκάκη, 19100, Μέγαρα.

Μέγαρα,  17 Οκτωβρίου 2017
Αριθµ. Πρωτ. : 17372

ΠΡΟΣ:Επιτροπή Αγώνα ∆ήµου Μεγαρέων ενάντια στην
λειτουργία ορυχείων βωξίτη στην Μεγαρίδα,
υπόψη Προέδρου κ. Ιωάννη Μιχάλαρου
ΚΟΙΝ:   ∆ηµάρχο κ. Γρηγόρη Σταµούλη 

ΘΕΜΑ: <<∆ιεξαγωγή Τοπικού ∆ηµοψηφίσµατος>> 

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής Αγώνα, 
Στο πλαίσιο των ενεργειών και δράσεων που προ-

τείνονται και κατατίθενται στον δηµόσιο διάλογο,
µελετώνται και σχεδιάζονται από την επιτροπή αγώνα
ενάντια στην λειτουργία ορυχείων βωξίτη στην Μεγαρίδα,
σας παραθέτω σχετική µε το θέµα πρόταση µου που
αφορά την από µέρους σας εξέταση και διερεύνηση -σε
συνεργασία µε την νοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας- του
ενδεχοµένου διενέργειας και διεξαγωγής Τοπικού ∆ηµοψ-
ηφίσµατος µε θέµα εάν οι ∆ηµότες Μεγαρέων αποδέχον-
ται ή όχι την λειτουργία ορυχείων βωξίτη στην ευρύτερη
περιοχή µας. 

Οφείλω να σας ενηµερώσω, ότι από την προσωπική
έρευνα που έχω κάνει επί τούτου, το Τοπικό ∆ηµοψήφι-
σµα είναι µια διαδικασία που προβλέπεται µεν από τον
"Καλλικράτη" και τον Ν.3852/2010, πλην όµως µέχρι
σήµερα δεν έχουν ακόµη εκδοθεί οι απολύτως αναγκαίες
εφαρµοστικές διατάξεις του (έλεγχος νοµιµότητας της
προκήρυξης του, διαδικασίες και ανακοίνωση αποτελέ-
σµατος, κλπ). 

Σε κάθε περίπτωση όµως, θεωρώ ότι ακόµα και εάν
προχωρήσουµε σε Τοπικό ∆ηµοψήφισµα έχοντας την
συνείδηση ότι πρόκειται για κάτι άτυπο, σίγουρα µέσω
της επιδιωκόµενης συµµετοχής του κόσµου θα µπορεί
αυτό να καταστεί έγκυρο, έχοντας τεράστιο ειδικό βάρος
σε πολιτικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο. 

Συνεπώς, πιστεύω πως είναι ορθό και επιβεβληµένο
να ζητήσουµε από τον κόσµο των Μεγάρων και της
Ν.Περάµου να εκφράσει - εν είδει γενικής συνέλευσης -
την άποψη του διατρανώνοντας ακόµη µε πιο ηχηρό
τρόπο την αντίθεση του σε µια τέτοια ενδεχόµενη δυσµε-
νή εξέλιξη για τον τόπο µας, η οποία θα αποτελεί και την
πυξίδα για όλους εµάς στον πάνδηµο και συλλογικό
αγώνα που αυτή την στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη. Άλλω-
στε, µια µεγάλη και αθρόα συµµετοχή σε ένα τέτοιο δηµο-
ψήφισµα, πέρα από ένα ισχυρό και χρήσιµο πολιτικά
"εργαλείο" στα χέρια µας, είναι κάτι το οποίο αποτελεί και
την πεµπτουσία της ∆ηµοκρατίας µας. 

Στην διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω κρίνεται
αναγκαίο. 

Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων
Ηλίας Γ. Μουσταΐρας

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας για τη µεταφορά παιδιών από
το ίδρυµα χρόνιων παθήσεων Σκαραµαγκά

Συ γ κ έ ν τ ρ ω σ η
έξω από το ίδρ-
υµα χρόνιων

παθήσεων Σκαραµαγκά
πραγµατοποίησαν χθες
οι γονείς και οι κηδεµό-
νες των περιθαλποµέ-
νων, ενώ στο πλευρό
τους βρίσκεται ο ∆ήµα-
ρχος Χαϊδαρίου Μιχάλ-
ης Σελέκος, αντιπροσω-
πεία της δηµοτικής
αρχής και ο Ενιαίος
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ΑΜΕΑ ν. Αττικής.

Απαιτούν να µην µεταφερθούν τα παιδιά αλλού, να µην κλείσει το Ίδρυµα και γενναία χρηµατοδότηση όλων των
δηµόσιων δοµών από τον κρατικό προϋπολογισµό. Ενώ οι γονείς είχαν ενηµερωθεί, µετά την  κινητοποίηση στο υπο-
υργείο Εργασίας την Τρίτη, ότι δεν θα γίνει άµεσα η µεταφορά των µαθητών σε άλλα ιδρύµατα, χθες το πρωί εµφ-
ανίστηκαν στο Ίδρυµα λεωφορεία για να µεταφέρουν τα εναποµείναντα 24 παιδιά. Και µάλιστα χωρίς να το γνωρίζουν
οι ίδιοι οι γονείς, οι οποίοι αυτοί την ώρα βρίσκονται µπροστά από τις πύλες µε τα αυτοκίνητά τους για να σταµατή-
σουν τη µεταφορά.
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 Στ. Πιτσιόρλας: 
ΘΘαα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι
ηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  

δδηηµµόόσσιιααςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  κκααιι
ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν

Στον σταθερό προσανατολισµό της
κυβέρνησης να προχωρήσει στην αξιο-
ποίηση της δηµόσιας περιουσίας και των

ιδιωτικοποιήσεων ταυτόχρονα µε την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου, αναφέρθηκε ο
υφυπουργός Οικονοµίας Στέργιος Πιτσιόρλας στην έναρξη του συνεδρίου για την κτηµαταγο-
ρά "Prodexpo".

Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος µέχρι το 2018 θα επι-
τρέψει στην κυβέρνηση να χειριστεί µε µεγαλύτερη άνεση κάποια ζητήµατα, όπως θέµατα
φορολογίας.  «Όµως είµαστε σε θετική πορεία και µπορούµε να είµαστε συγκρατηµένα αισι-
όδοξοι ότι χωρίς υπαναχωρήσεις και µε καλύτερους όρους από ότι στο παρελθόν βρισκόµα-
στε σε πορεία ανάπτυξης» πρόσθεσε ο κ. Πιτσιόρλας.

Σχετικά µε τις θεσµικές αλλαγές που σχεδιάζονται και αφορούν στον κλάδο των ακινήτων ο
υφυπουργός είπε ότι θα προχωρήσει η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και των ιδιωτι-
κοποιήσεων αλλά θα υπάρξουν αλλαγές στο καθεστώς golden visa και πλήθος αλλαγών επι

βάλλεται να γίνουν σε γραφειοκρατικά ζητήµατα τα οποία δεν επιλύονται εύκολα καθώς
πρόκειται για την έλλειψη κτηµατολογίου, δασολογίου, θέµατα σχετικά µε τη χρήση γης και το
χωροταξικό σχεδιασµό.

«Θέµατα σχετικά µε την αρχαιολογία και δασικά ζητήµατα δεν επιλύονται µε πολιτικές εντο-
λές αδικούµε τη φύση του προβλήµατος και αποπροσανατολιζόµαστε. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι
στην κρίση του δασάρχη είναι να πει τι είναι δάσος και τι δεν είναι. Το πρόβληµα αυτό θα πρέ-
πει να αντιµετωπιστεί στη ρίζα του, να αφαιρέσουµε τη βάση πάνω στην οποία αντιµε-
τωπίζονται τέτοια θέµατα» είπε ο κ. Πιτσιόρλας.

Επίσης συνέχισε ότι παράλληλα προωθείται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η κωδικο-
ποίηση της νοµοθεσίας.

Επίσης σηµείωσε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενεργοποιούν νέους τοµείς στην οικονοµία όπως
η ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης καθώς ανοίγει ένα τεράστιο νέο κεφ-
άλαιο δράσης για επαγγελµατικά ακίνητα και logistics και χρειάζεται µια πιο αποδοτική πολιτι-
κή.

Για τη φορολογία σηµείωσε ότι υπάρχουν προβλήµατα ιδιαίτερα µέσα στα χρόνια της
κρίσης, αλλά όπως είπε, «µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος το 2018 πιο ψύχραιµα θα
µπορούµε να επιλύσουµε, καταρχήν, κάποια ακραία ζητήµατα όπως η φορολόγηση των
επαγγελµατικών ακινήτων. Αλλά δεν έχουµε το περιθώριο αυτή την στιγµή να ανοίξουµε αυτά
τα ζητήµατα µε την εµπέδωση µια νέας φορολογικής συµµετοχής και κυρίως να διευρυνθεί η
φορολογική βάση».

Για το Ελληνικό ο κ. Πιτσιόρλας επανέλαβε ότι θα προχωρήσει η επένδυση, καθώς έχουν
αποµείνει µόνο λεπτοµέρειες για να αντιµετωπιστούν.

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου από τη Β’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.
«ΑΤΤΙΚΟΝ» σε συνεργασία µε το ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ στην αίθουσα

εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου εκδήλωση µε θέµα «ΠΩΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΑΣ;»

Στη θεµατική εκδήλωση, το συντονισµό της οποίας είχε ο Καθηγητής Καρ-
διολογίας Ευστάθιος Ηλιοδροµίτης, αναφέρθηκαν σοβαρά θέµατα για την
πρόληψη της καρδιοπάθειας, µια νόσου που γίνεται ολοένα και συχνότερη
στην εποχή µας ιδιαίτερα στις ηλικίες των 40 και 50 ετών αλλά και νεότερες.

Η γνώση αποτελεί το πρώτο εφόδιο για να προστατέψει κανείς την καρδιά
του και την υγεία του, συµφώνησαν όλοι οι εισηγητές. Ακολούθως, πραγµα-
τοποιήθηκαν οµιλίες στα παρακάτω θέµατα: 

• Ο ρόλος της χοληστερίνης στη στεφανιαία νόσο, από τον Λουκιανό Ραλ-
λίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιολογίας.

• Συγκοπή και αιφνίδιος θάνατος, από την Παναγιώτα Φλεβάρη, Καρδιολό-
γο και ∆ιευθύντρια ΕΣΥ.

• Αρτηριακή υπέρταση: ∆ιάγνωση και θεραπεία, από την Ελένη Τριαντα-
φυλλίδη, Καρδιολόγο και Επιµελήτρια Α’ΕΣΥ.

• Οι βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσµατος στην καρδιά - Τρόποι διακο-
πής, από την Καλλιρρόη Κουρέα, Καρδιολόγο και Ακαδηµαϊκή Υπότροφο.

Σαν ∆ηµοτική Αρχή θέλουµε να ευχαριστήσουµε του εξαίρετους επιστή-
µονες που έλαβαν µέρος στην εκδήλωση µεταδίδοντας οδηγίες και συµβου-
λές πρόληψης στο κοινό που παρακολούθησε.

‘‘’’ΗΗ  γγννώώσσηη  ττοο  ππρρώώττοο  εεφφόόδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττηηςς  κκααρρδδιιάάςς’’’’
Κοινή δράση από τη Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και τον δήµο ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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Ο∆ήµος Χαϊδα-
ρίου, η
∆ ι ε ύ θ υ ν σ η

Νεολαίας Αθλητικών και
Πολιτιστικών υπηρε-
σιών και το Τµήµα Κολ-
υµβητηρίου, στα
πλαίσια της παροχής
σταθερών και υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών
στον τοµέα της επικοι-
νωνίας µε τον πολίτη,
προχώρησε στις εξής
ενέργειες:

∆ηµιουργία εξ ολοκ-
λήρου νέου κανονισµού
λειτουργίας σύµφωνα
µε τις ανάγκες της
βελτιωµένης λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου

∆ηµιουργία νέου λογότυπου για το Κολυµβητήριο
Ανάρτηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε έντυπη

µορφή εντός του Κολυµβητηρίου όσο και στα ηλεκτρονι-
κά µέσα πληροφόρησης

Ανανέωση του ατοµικού δελτίου εισόδου 
∆ηµιουργία νέου δελτίου εγγραφής
∆ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου µε όλες τις απα-

ραίτητες πληροφορίες για το Κολυµβητήριο, που έχει
αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης
και θα διαµοιραστεί σε όλα τα µέλη σε έντυπη µορφή 

Τυποποίηση της µεθ-
όδου παροχής πληροφ-
οριών από τη γραµµα-
τεία του Κολυµβητηρίου
προς όλα τα µέλη

Βελτίωση των διαδι-
κασιών µε στόχο την
αµεσότερη ανταπόκρι-
ση στα αιτήµατα (έγγρα-
φα ή προφορικά) των
µελών 

∆ηµιουργία προφίλ µε
ονοµασία «Κολ-
υµβητήριο Χαϊδαρίου»
στο facebook

∆ηµιουργία ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου για

το Κολυµβητήριο grammateia_kolimvitirio@haidari.gr
∆ροµολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε

τους πρώτους µήνες του 2018 το κολυµβητήριο να διαθ-
έτει ιστοσελίδα

∆ροµολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε
τους πρώτους µήνες του 2018 να εγκατασταθεί σύγχρο-
νο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής µελών και ελέγχου
εισερχοµένων στο κολυµβητήριο 

Σας ευχαριστούµε  πολύ για την εµπιστοσύνη και τη
στήριξή σας!

ΛΛήήσσττεεψψαανν  44  ππεερρίίππττεερραα  σσεε  µµίίαα  ώώρραα

ΑΑππόό  ττοο  ΜΜεεννίίδδιι  µµέέχχρριι  ττηηνν
ΜΜεεττααµµόόρρφφωωσσηη

Τέσσερις επιθέσεις σε περίπτερα, µέσα σε µια
ώρα, έκανε σπείρα κακοποιών τα ξηµερώµατα, στη
Βορειοανατολική Αττική. Οι δράστες πήραν τσι-
γάρα και χρήµατα και διέφυγαν προς την περιοχή
του Μενιδίου.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο άδειασαν και περίπτε-
ρο στο Χαλάνδρι.

Την ώρα που οι αστυνοµικοί βρίσκονταν στο
περίπτερο στο Χαλάνδρι, από τους ασυρµάτους
δέχονταν σήµα για µια ακόµη περίπτωση στη Νέα
Ιωνία.

Η τέταρτη επιδροµή έγινε σε περίπτερο στη
Μεταµόρφωση.

ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΕΕιισσόόδδηηµµαα    ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς

Εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης, ύψους
64.430.449,43 ευρώ, προκειµένου να προχωρήσει

η πληρωµή µηνός Οκτωβρίου

Εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης, ύψους
64.430.449,43 ευρώ, προκειµένου να προχωρήσει η
καταβολή της πληρωµής µηνός Οκτωβρίου 2017 του
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους
δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους
282.901.

Αυτό προβλέπει απόφαση της υπουργού Εργασίας,
Έφης Αχτσιόγλου, σύµφωνα µε την οποία τα χρήµατα
θα πιστωθούν στις 26 Οκτωβρίου 2017, ενώ θα είναι
διαθέσιµα στους δικαιούχους την εποµένη
(27/10/2017).

ΣΣττοο  ««ΘΘρριιάάσσιιοο»»  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  οο  5522χχρροοννοοςς  πποουυ
ττρρααυυµµααττίίσσττηηκκεε  σσττηη  φφωωττιιάά  ττηηςς  ΗΗλλεείίααςς

Στο «Θριάσιο» Νοσοκοµείο Ελευσίνας νοσηλεύεται
52χρονος, ο οποίος τραυµατίστηκε αργά προχθες
το βράδυ στο µέτωπο της φωτιάς, στην περιοχή

Νεµούτα της Ηλείας. O 52χρονος συµµετείχε εθελοντικά στις
προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και κάποια
στιγµή, για άγνωστους ακόµα λόγους, έχασε την ισορροπία
του και έπεσε στο έδαφος. Πυροσβέστες έσπευσαν να τον
βοηθήσουν και στη συνέχεια διακοµίσθηκε στο νοσοκοµείο
του Πύργου.

Όπως διέγνωσαν οι γιατροί, ο 52χρονος έφερε εγκαύµατα
και κτυπήµατα σε διάφορα µέρη του σώµατός του και κρίθη-
κε αναγκαίο να διακοµισθεί στο «Θριάσιο» νοσοκοµείο,
όπου υπάρχει ειδική µονάδα αντιµετώπισης εγκαυµάτων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις έξι το απόγευµα από
σε περιοχή κοντά στον ποταµό Ερύµανθο, µέσα στο πλούσιο πευκοδάσος της Νεµούτας. Ερευνάται αν η φωτιά προέκ-
υψε µετά από καύση υπολειµµάτων καλλιεργειών ή πρόκειται για εµπρησµό εκ προθέσεως. Λόγω του δάσους επεκτά-
θηκε γρήγορα και άµεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία από την ενηµέρωση που υπήρχε από τα πυροφυλάκια, ζήτησε την
συνδροµή των εναέριων µέσων.

∆ύο Canadair επιχείρησαν έως το τελευταίο φως της ηµέρας και περίπου για µια ώρα. Όµως δεν κατέστη δυνατό να
ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και οι επίγειες δυνάµεις, έδωσαν τις επόµενες ώρες µάχη, προκειµένου να µην
απειλήσει ευθέως το χωριό της Νεµούτας, καθώς το µέτωπο εκτεινόταν σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου από τον οικισµό. 

ΝΝέέεεςς  ββεελλττιιωωµµέέννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσττοο  ΚΚοολλυυµµββηηττήήρριιοο  
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ



Η
προβολή του ∆ήµου Φυλής στην Ιρλαν-
δική αγορά θα γίνει µέσω... ποδηλατι-
στών. Η Φυλή «κέντρισε» το ενδιαφέρ-

ον Ιρλανδών ποδηλατιστών που επέλεξαν το
φυσικό της τοπίο, λίγες µέρες πριν την άφιξη
συνεργείου της ιρλανδικής τηλεόρασης που ανα-
µένεται να αναδείξει το τουριστικό προϊόν της
περιοχής που προσφέρεται για Τουρισµό δρα-
στηριοτήτων, στο πλαίσιο της στρατηγικής που
έχει δροµολογήσει ο ∆ήµος σε συνεργασία µε τον
όµιλο Συµβούλων MTC GROUP.

Μετά το επιτυχηµένο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου όπου αναδείχθηκε η
ιστορικότητα του τόπου και η συµβολή του Φρουρίου
στην καθιέρωση της ∆ηµοκρατίας στην Αρχαία Αθήνα,
επισκέφθηκε την περιοχή οµάδα της «An Garda
Siochana» που είναι η αστυνοµική δύναµη της ∆ηµοκρ-

ατίας της Ιρλανδίας. Η ονοµασία τους σηµαίνει «Ο Φύλα-
κας της Ειρήνης» µε έδρα στο Φοίνιξ Παρκ του ∆ου-
βλίνου.

Τα µέλη της οργάνωσης ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε όλη
την Ευρώπη µε στόχο τη συγκέντρωση χρηµάτων για να
βοηθήσουν φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Ιρλανδία.

11η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήµατα»
σε 27 πόλεις της Ελλάδας

Με κεντρικό µήνυµα «το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε µαζί», το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διορ-
γανώνει το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 την 11η «Ευρωπαϊκή   

Νύχτα χωρίς Ατυχήµατα» σε 27 πόλεις της Ελλάδας. Η ενέργεια πραγµα-
τοποιείται, όπως κάθε χρόνο, ταυτόχρονα µε τη µεγάλη Πανευρωπαϊκή διοργάνωση, µε στόχο την ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση κοινού και οδηγών για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Περισσότεροι από 2.500 νέοι οδηγοί παίρνουν κάθε χρόνο µέρος στην «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήµατα» του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», µία βραδιά-θεσµό, µε αφορµή την οποία πολίτες και φορείς σε όλη την Ελλάδα ενώνουν
τις δυνάµεις τους µε το Ι.Ο.ΑΣ. και αναλαµβάνουν δράση για την προστασία της ζωής και της νεότητας στους δρό-
µους της χώρας.

Εκατοντάδες εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. θα βρίσκονται και φέτος έξω από συνολικά 29 νυχτερινά κέντρα για να ενηµε-
ρώσουν σχετικά µε τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυµονεί η κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση µε την οδήγηση και να
ενθαρρύνουν τους νεαρούς επισκέπτες να επιλέξουν τον «Οδηγό της Παρέας» που θα οδηγήσει µε ασφάλεια πίσω
την παρέα του. Το µήνυµα της βραδιάς είναι: «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνειT Ο Ο∆ΗΓΟΣ της παρέας», ο
ήρωας της βραδιάς, ο οποίος εάν τηρήσει την υπόσχεσή του και δεν καταναλώσει αλκοόλ επιβραβεύεται µε αναµ-
νηστικά δώρα ενώ σε άλλη περίπτωση, οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. τον συµβουλεύουν να αφήσει το όχηµα και να επι-
στρέψει µε ασφάλεια κάνοντας χρήση των ΜΜΜ ή καλώντας ένα ταξί.

Πανευρωπαϊκά, 1 στους 4 θανάτους από τροχαίο οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (ETSC). Στη
χώρα µας, το αλκοόλ αποτελεί µία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυµατι-
σµών, µε τα περιστατικά να αυξάνονται σηµαντικά µετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις
νεαρές ηλικίες. Ακόµα πιο ανησυχητικές είναι οι στάσεις των συµπολιτών µας απέναντι στην οδήγηση και το αλκοόλ
µε τους 9 στους 10 οδηγούς να αναφέρουν τη µέθη ως τον βασικότερο κίνδυνο στο δρόµο ενώ δηλώνουν πως κάθ-
ονται πίσω από το τιµόνι ακόµα κι όταν έχουν καταναλώσει 2,7 ποτήρια, τη µεγαλύτερη κατά µ.ό. ποσότητα αλκοόλ
στην Ευρώπη (Ευρωβαρόµετρο).

Η 11η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήµατα» διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς» µε την αρωγή της Ελληνικής Αστυνοµίας και τη συµβολή της Τροχαίας, η οποία -όπως και κάθε χρόνο-
διαθέτει τα αλκοολόµετρα στις κατά τόπους εκδηλώσεις, την υποστήριξη της ΕΝΕΑΠ (Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοο-
λούχων Ποτών) και του ΣΕΑΟΠ (Σύνδεσµος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγµάτων Αλκοολούχων Ποτών), την ευγε-
νική προσφορά των εταιριών Unilever, Nestle, ∆ρόµος του Τσαγιού και Unity που παρείχαν κάποια από τα αναµ-
νηστικά δώρα καθώς και της ACS Courier που ανέλαβε το κόστος της µεταφοράς των υλικών σε κάθε πόλη.

Στην Αττική, τα σηµεία των δράσεων εξυπηρετούνται όλο το βράδυ από δροµολόγια ΜΕΤΡΟ, Τραµ, Λεωφορείων
και Τρόλεϋ σε συνεργασία µε τον Όµιλο Ο.Α.ΣΑ. Οι δράσεις στις πόλεις της Λαµίας και της Χαλκίδας υλοποιούνται σε
συν-διοργάνωση µε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττωωνν
σσυυµµββοολλααίίωωνν  ττωωνν  ννέέωωνν  

πποοδδοοσσφφααιιρριισσττώώνν  ττοουυ  ΑΑχχααρρννααϊϊκκοούύ

Ολοκληρώθηκε δίχως κανένα
πρόβληµα η επικύρωση των
συµβολαίων και των υπολοίπων
ποδοσφαιριστών που βρίσκονταν
σε εκκρεµότητα τις τελευταίες
ηµέρες.

Πλέον η ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ συνεχίζει την προετοι-
µασία της τόσο για το Πρωτάθληµα όσο και για το
Κύπελλο, δίνοντας ακόµη περισσότερες δυνατότ-
ητες στον Προπονητή Πέτρο ∆ηµητρίου και βγάζον-
τας από την ανασφάλεια τους νεοαποκτηθέντες
ποδοσφαιριστές.

Οι διαδικασίες επικύρωσης ολοκληρώθηκαν µε
επιτυχία µε την διόρθωση λαθών που είχαν γίνει
προγενέστερα µε αποτέλεσµα να προκληθεί παρο-
δική αναστάτωση. Η προετοιµασία συνεχίζεται πυρ-
ετωδώς αναµένοντας την επίσηµη έναρξη  του Πρω-
ταθλήµατος.

«Βάλε το Τένις στην ζωή σου!»
21 & 22/10 ∆ΩΡΕΑΝ γνωριµία µε το άθληµα 
από τον Όµιλο Αντισφαίρισης Αχαρνών

Το ντεµπούτο του στον αθλητικό κόσµο των Αχα-
ρνών κάνει το Σαββατοκύριακο 21 – 22 Οκτω-
βρίου 2017 ο νεοσύστατος Όµιλος Αντισφαίρισης

Αχαρνών.
«Βάλε το Τένις στην ζωή σου!» είναι το σλόγκαν του

νέου Οµίλου που σας προσκαλεί σε µία ∆ιηµερίδα γνωρ-
ιµίας µε το ευγενές άθληµα του Τένις εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ
από τον ειδικό του είδους, τον Πρόεδρο του Συνδέσµου
Προπονητών Αντισφαίρισης Ελλάδος (Σ.Π.Α.Ε) Χρήστο
Τσιτσόπουλο. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην
ηµέρα γνωριµίας µε το Τένις στα νέα γήπεδα του ∆ήµου
Αχαρνών, πλησίον του Κλειστού Γυµναστηρίου «Μπάµ-
πης Χολίδης», πρέπει να κλείσουν θέση τηλεφωνώντας
στο 699.524.62.44.

Οι εγγραφές όσων έχουν αποφασίσει πως επιθυµούν
είτε να µάθουν τένις από επαγγελµατίες του είδους, είτε
να συνεχίσουν την αθλητική τους πορεία έχουν ήδη ξεκι-
νήσει. Επικοινωνήστε µαζί µας για να κλείσετε θέσηT

Πρόγραµµα

Σάββατο 21/10
10:00 – 13:00

Γνωριµία µε το
τένις για µαθητές
∆ηµοτικού

17:00 – 20:00
Γνωριµία µε το τένις για Ενήλικες

Κυριακή 22/10
10:00 – 13:00 Γνωριµία µε το τένις για µαθητές

Γυµνασίου – Λυκείου

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ««κκέέννττρριισσεε»»  ττοο  
εεννδδιιααφφέέρροονν  ΙΙρρλλααννδδώώνν  πποοδδηηλλααττιισσττώώνν
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Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο
την υλοποίηση του έργου «Παρεµβάσεις
επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις

του ∆ήµου Μεγαρέων», συνολικού προϋπολογι-
σµού 650.000 ευρώ µε ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περ-
ιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος
Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταµούλης. Το έργο χρηµα-
τοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας έως
του ποσού των 300.000 ευρώ, και από πόρους
του ∆ήµου, έως του ποσού των 350.000 ευρώ για
το εναποµείναν ποσό µετά την υπογραφή της
εργολαβικής σύµβασης.

Στόχος των παρεµβάσεων είναι η αναβάθµιση
των αθλητικών εγκαταστάσεων στον ∆ήµο Μεγα-
ρέων, η ενίσχυση του αθλητικού πνεύµατος καθώς
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθούν εργασίες
για την αντικατάσταση των υφιστάµενων χλοοτα-
πήτων µε την τοποθέτηση σύγχρονων συνθε-
τικών, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Μεγάρων (οµά-
δος «Βύζας») επί των οδών Τεπελενίου, Μοράβα
και 28ης Οκτωβρίου, καθώς και στο ποδοσφαιρικό
γήπεδο Νέας Περάµου επί της οδού ∆ηµητρίου
Λιώτα. 

«Κοινωφελής εργασία» ανηλίκων µε αξιόποινες πράξεις σε ∆ήµους [ΚΥΑ]

Με στόχο την κοινωνική ένταξή τους, µε εξωιδρ-
υµατικά µέτρα, Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπο-
υργών Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας & Θρησκε-
υµάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας & Ανθρ-
ωπίνων ∆ικαιωµάτων, Οικονοµικών και Υγείας), επι-
τρέπει την παροχή «κοινωφελούς εργασίας»
ανηλίκων άνω των 15 ετών και νέων 18 – 25 ετών,
που έχουν τελέσει αξιόποινη πράξη, µε σχετικές απο-
φάσεις του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων, σε φορείς του
∆ηµοσίου και ∆ήµους.

Το αναµορφωτικό αυτό µέτρο δεν επιτρέπεται να
ξεπερνά τους 9 µήνες από την έκδοση της δικαστικής
απόφασης και σε καµία περίπτωση τις 150 ώρες συνολικά.

Επίσης, οι ανατεθείσες εργασίες, στο πλαίσιο της παροχής «κοινωφελούς εργασίας», δεν πρέπει να εµπερι-
έχουν στοιχεία επικινδυνότητας.

Οι ανήλικοι και οι νέοι στους οποίους έχει επιβληθεί το αναµορφωτικό µέτρο της παροχής «κοινωφελούς
εργασίας» είναι ασφαλισµένοι στον Ε.Φ.Κ.Α. ως µισθωτοί κατά του κινδύνου του ατυχήµατος, µε την καταβολή
αντίστοιχης εισφοράς (1% επί του βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών).

Τη ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 
στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας 

Τελετή υποδοχής & 
διέλευσης της Ολυµπιακής

Φλόγας από την πόλη 

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

Ο δήµος Ελευσίνας σας προσκαλεί την ∆ευτέρα
30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 στην πλατεία

Ηρώων Ελευσίνας, στην τελετή υποδοχής 
& διέλευσης της Ολυµπιακής Φλόγας από την

πόλη µας, µε την ευκαιρία της έναρξης 
των 23ων Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων

PyeongChang 2018 στην Ν.Κορέα.

Το Πρόγραµµα των Αγιασµών στους
Παιδικούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων

ΠΠααρρεεµµββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ααθθλληηττιικκώώνν  
εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν
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Πλήθος εκδηλώσεων περιλαµβάνει ο διήµερος  εορτα-
σµός για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940
στον δήµο Ελευσίνας. Συγκεκριµένα θα πραγµατοποι-

ηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017

• Γενικός σηµαιοστολισµός των ∆ηµοσίων Καταστηµά-
των, του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ελευσίνας, καθώς επίσης
και των Καταστηµάτων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου - Ιδιω-
τικού ∆ικαίου και των Τραπεζών, από της 8ης πρωινής ώρας
της 26ης, µέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2017.
• Φωταγώγηση όλων των καταστηµάτων του δηµοσίου,
των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.∆.∆. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές
ώρες της 27ης & 28ης Οκτωβρίου 2017. 
• Εορτασµός της Εθνικής Επετείου, σ' όλα τα Σχολεία (
∆ηµόσια & Ιδιωτικά ) Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
• ΄Ωρα 11:00  ́ π.µ.:  Προσκύνηµα και Στέψη του
Μνηµείου Ηρώων από τους Μαθητές της πόλης, Προσκόπους
και Οδηγούς, που θα προσέλθουν µε επικεφαλής τους Καθη-
γητές, ∆ασκάλους και Βαθµοφόρους τους, καθώς και από τους
Πολιτιστικούς Συλλόγους, Συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων
και λοιπούς Φορείς.
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• Ώρα 07:30  ́ π.µ.:    Περιφορά της  Φιλαρµονικής του
∆ήµου Ελευσίνας στους δρόµους της πόλης. 
• Ώρα 08:30  ́π.µ.:    Επίσηµη έπαρση της Σηµαίας στο
χώρο προ του Ηρώου των Πεσόντων, µε την Φιλαρµονική του
∆ήµου Ελευσίνας. 
• Ώρα 09:45  ́π.µ.:   Τέλος προσέλευσης των προσκεκ-
ληµένων και επισήµων στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  Ελευ-
σίνας για την τέλεση της επίσηµης ∆οξολογίας.
• Ώρα 09:50  ́π.µ. :   Τέλεση  ∆οξολογίας.           
• Ώρα 10:15  ́ π.µ.:    Παράταξη µπροστά από το
Μνηµείο Ηρώων των Αρχών, των λοιπών προσκεκληµένων
και του λαού της πόλης.

Επιµνηµόσυνη  δέηση στο χώρο έµπροσθεν του Μνηµείου
Ηρώων.

• Κατάθεση στεφάνων 
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής σε µνήµη των ένδοξων
νεκρών.
• Εθνικός Ύµνος.
• Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από την
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα ∆έσποινα Οικονόµου.
• Ώρα 10:45  ́ π.µ.: Παρέλαση, κατά µήκος της οδού
Νικολαϊδου µε την ακόλουθη σειρά: Φιλαρµονική ∆ήµου Ελευ-
σίνας, Μαθητές, Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης – Παράρτηµα Ελευσίνας, Πολιτιστικοί & Εθνικοτο-
πικοί Σύλλογοι, Οδηγοί, Πρόσκοποι,.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

� Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Μεγάρων &
Σαλαµίνoς.
� Οι Βουλευτές της Περιφέρειας  Αττικής.
� Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής.
� Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 
� Η Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας.
� Οι Αντιδήµαρχοι Ελευσίνας.
� Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ελευσίνας.
� Ο ∆ιοικητής ∆.Α.Υ.
� Ο ∆ιοικητής της 112  Πτέρυγας Μάχης
� Ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆υτ.Αττι-
κής.
� Ο ∆ιοικητής της 1ης ΕΜΑΚ
� Η ∆ιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Ελευσίνας.
� Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Ασφαλείας Ελευσίνας.
� Ο ∆ιοικητής του Β΄Τµήµατος Τροχαίας ∆υτικής Αττικής.
� Ο  Λιµενάρχης του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ελευσίνας.
� Οι Πρόεδροι και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
Ν.Π.∆.∆..
� Οι Προϊστάµενοι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών & των Υπηρε-
σιών της Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτ. Αττικής.
� Οι Προϊστάµενοι Ν.Π.∆.∆., Οργανισµών Κοινής Ωφέ-
λειας και Τραπεζών.
� Οι Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµά-
των Ασφαλείας του Λιµενικού και Πυροσβεστικού    Σώµατος,
σε ενεργό Υπηρεσία και σε αποστρατεία µε στολή κατά ιερα-
ρχική τάξη.

� Ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος Ελευσίνας της
Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
� Ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευ-
σίνας – ∆υτικής Αττικής.
� Οι Πρόεδροι Επιµελητηρίων.
� Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών – Βιο-
τεχνών ∆υτικής Αττικής.
� Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας.
� Οι Περιφερειακοί και Τοπικοί Έφοροι Προσκόπων και
Οδηγών.
� Οι Πρόεδροι άλλων Σωµατείων, Οργανώσεων και
Συλλόγων.
� Οι Εκπρόσωποι του Τοπικού Τύπου.
� Η Ένωση Γονέων Ελευσίνας 
� Ο Σύλλογος Εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α. Ελευσίνας,
Ασπροπύργου & Μάνδρας- Ειδυλλίας 
� Το Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου Ελευσίνας 
� Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και οι Υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆.,
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών.
� Τα σχολεία Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης.
� Όλος ο λαός της πόλης της Ελευσίνας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
� Ο Υπεύθυνος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ελευ-
σίνας να φροντίσει για την οργάνωση των Ιεροτελεστιών.
� Το Αστυνοµικό Τµήµα Ελευσίνας, για την τήρηση της
τάξης σ' όλους τους χώρους των εορταστικών εκδηλώσεων.
� Το Τµήµα Τροχαίας Ελευσίνας, για να λάβει τα κατάλ-
ληλα µέτρα κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, στους χώρους
των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο ∆ήµος Ελευσίνας φροντίζει για τον σηµαιοστολισµό, την καθ-
αριότητα, την συµβολή της Φιλαρµονικής, την διαµόρφωση
όλων των χώρων των εκδηλώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Παρακαλούνται  οι  εκπρόσωποι  των  φορέων
που επιθυµούν να καταθέσουν στεφάνι,  να το γνωρίσουν
µέχρι 25 -10 -2017  στο Γραφείο Τύπου του ∆ήµου,   τηλ.:  210
- 55 37 300

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                        
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : ΠΛΗΘΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Επιπλέον, οι διοργανωτές ∆ήµοι (Ασπροπύργου
και Πλοϊέστι) υπογραµµίζοντας τη σηµασία που
αποδίδουν σε πολυµερή συνεργατικά σχήµατα,
κάλεσαν στη Συνάντηση και τους ∆ηµάρχους άλλων
δύο περιοχών της Ελλάδας, όπου λειτουργούν ∆ιυ-
λιστήρια, εν προκειµένω τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας,
τον ∆ήµαρχο Ευόσµου – Κορδελιού της Θεσσα-
λονίκης, τον ∆ήµαρχο ∆έλτα της Θεσσαλονίκης και
τον ∆ήµαρχο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων της
Κορινθίας. Επίσης, στη συνάντηση έχουν κληθεί και
εκπρόσωποι των µεγάλων Οµίλων Πετρελαιοειδών,
που δραστηριοποιούνται σε όλες τις προαναφερθ-
είσες περιοχές. Τέλος, σηµειώνεται ότι, από τα µέσα
του 19ου αιώνα, η περιοχή του Πλοϊέστι είναι ένα
από τα κορυφαία κέντρα εξόρυξης και διύλισης πετρ-
ελαίου, σε όλο τον κόσµο, κόµβος Βιοµηχανίας και
∆ιαµετακοµιστικού Εµπορίου.    

Σύντοµη Παρουσίαση του προφίλ της 
οικονοµίας στην πόλη Πλοϊέστι, πρωτεύου-

σα της Περιφέρειας Πράχοβα της Ρουµανίας
(για τη 2η Συνάντηση/Παρασκευή, 20/10/2017,

11:00)

Το Πλοϊέστι απέχει 60 χµ. από το Βουκουρέστι
και 45 χµ. από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Χένρι Κοάν-
τα, από το 19ο αιώνα, είναι ένα από τα κορυφαία
κέντρα εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου στον
κόσµο, µε τέσσερα ∆ιυλιστήρια σε λειτουργία, συνδε-
όµενα, µε αγωγούς, µε το Βουκουρέστι, το λιµάνι
της Κωνστάντζας, στη Μαύρη Θάλασσα, και το λιµά-
νι του ∆ούναβη Τζιούρτζιου. 

Η πόλη είναι συγκοινωνιακό κέντρο, κοµβικό
σηµείο πολλών ξένων επενδύσεων, πολύ γνω-
στών, µεγάλων, πολυεθνικών εταιρειών, όπως
είναι οι: ¨OMV-Petrom̈ , ¨Lukoil¨, ¨ShellGas¨,
¨Timken¨, ¨Yazaki¨, ¨CocaCola¨, ¨Unilever¨,
¨BritishAmericanTobacco¨, ¨Federal-Mogal¨,
¨Interbrew¨ κ.ά. Επίσης, πάρα πολλές µικρότερου
βεληνεκούς εταιρείες, ανάµεσά τους και εβδοµήντα
πέντε (75) µεγάλες ελληνικές, δραστηριοποιούνται
στην περιοχή, που διαθέτει το δεύτερο σηµαντικότε-
ρο σιδηροδροµικό κέντρο της χώρας, το οποίο τη
συνδέει µε την Τρανσυλβανία και τη Μολδαβία. 

Το Πλοϊέστι, µε πληθυσµό που ξεπερνά τους
200.000 κατοίκους, εξυπηρετείται από 33 λεωφορ-
ειακές γραµµές, µε ένα στόλο λεωφορείων από
τους πιο σύγχρονους στη Ν.Α. Ευρώπη, που
καλύπτει συνολικό µήκος 415 χµ., δύο γραµµές
τρόλεϊ, που έχουν συνολικό µήκος 20 χµ., και δύο
γραµµές τραµ, που έχουν συνολικό µήκος 24 χµ. 

Τέλος, στην πόλη εδρεύει και µία από τις 20
Ελληνικές Κοινότητες, της Ένωσης Ελλήνων
Ρουµανίας, της οποίας προεδρεύει ο Βουλευτής του
Κοινοβουλίου της Ρουµανίας, Καθηγητής του Πανε-
πιστηµίου Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέρ-
γειας, του Πλοϊέστι, κ. Γαβριήλ Ντράγκος Ζησό-
πουλος, ο ρόλος του οποίου υπήρξε καταλυτικός
στην προσέγγιση και αδελφοποίηση των ∆ήµων
Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, καθώς και στη διεύρυ-
νση και εµβάθυνση της συνεργασίας τους. Η
Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας, µε 11.000 µέλη,
Έλληνες, και 8.000 Φιλέλληνες, υλοποιεί δεκάδες
Προγράµµατα Εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας, σε
όλη τη Ρουµανία.
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ΤΤεελλιικκάά  ττοο  22001166  
εείίχχααµµεε......ύύφφεεσσηη
- Τι λένε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Υφεση 0,2% είχαµε τελικά το 2016, αντί ανά-
πτυξης, σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ για την ελληνική οικονοµία που

παρουσιάστηκαν εχθές.
Επιπλέον, καταγράφεται µεγαλύτερη ύφεση το 2015,

0,3% αντί 0,2%. Το ενδιαφέρον στοιχείο στα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ είναι ότι παρουσιάζει και µεγαλύτερη ανά-
πτυξη την τελευταία χρονιά της κυβέρνησης Σαµαρά, το
2014: Η ανάπτυξη το 2014 ήταν 0,7%, αντί 0,3% που
είχε ανακοινωθεί!

Μόνο ύφεση επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η δεύτερη εκτίµηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
αλλάζει τα δεδοµένα, καθώς το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές
το 2016 ανήλθε σε 174,2 δισ. ευρώ, έναντι 175,8 δισ.
ευρώ που ήταν η πρώτη εκτίµηση.
Ειδικότερα για το έτος 2016, η αναθεώρηση οφείλεται

κυρίως στην ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της
Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ)

έτους 2016. Με βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία, το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2016 σε
όρους όγκου παρουσίασε µείωση κατά 0,2% σε σχέση
µε το 2015, έναντι µεταβολής 0,0% που είχε ανακοι-
νωθεί στην πρώτη εκτίµηση, τον Μάρτιο 2017. Η τελική
καταναλωτική δαπάνη του έτους 2016 σε όρους όγκου
παρουσίασε µείωση κατά 0,3% σε σχέση µε το έτος
2015, έναντι αύξησης 0,6% που είχε ανακοινωθεί στην
πρώτη εκτίµηση, τον Μάρτιο 2017.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2016

σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 0,3% σε
σχέση µε το έτος 2015, έναντι µείωσης 0,4% που είχε
ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίµηση, τον Μάρτιο 2017.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έτους του 2016 σε

όρους όγκου παρουσίασαν µείωση κατά 1,8% σε σχέση
µε το έτος 2015, έναντι µείωσης 2,0% που είχε ανακοι-
νωθεί στην πρώτη εκτίµηση, τον Μάρτιο 2017. Τα
στοιχεία σε τρέχουσες τιµές.

Μόνοι οι φόροι επί των προϊόντων κινήθηκαν ανο-
δικά τη διετία 2015-2016

Αν δει κανείς τις συνισταµένες προσέγγισης του ΑΕΠ
µε βάση την παραγωγή φαίνεται ότι αυτό που τελικά
κινήθηκε ανοδικά το 2016 ήταν µόνο οι φόροι επί των
προϊόντων.
Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν µείωση της παραγω-

γής αγαθών και υπηρεσιών από τα 279,3 δισ. ευρώ σε
272,8 δισ. ευρώ ανάµεσα στο 2015 και το 2016. Στο ίδιο
διάστηµα η ενδιάµεση ανάλωση από τα 123,6 δισ.
ευρώ υποχωρεί σε 120,9 δισ. ευρώ.
Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία από τα 155,7 δισ.

ευρώ σε 151,8 δισ. ευρώ, οι επιδοτήσεις επί των
προϊόντων από 1,6 δισ. ευρώ κινούνται οριακά ανοδικά
σε 1,7 δισ. αλλά οι φόροι επί των προϊόντων «εκτο-
ξεύονται» σχεδόν κατά 2 δισ. ευρώ και διαµορφώνονται
από τα 22,2 δισ. ευρώ στα 24,1 δισ. ευρώ.

Εκδήλωση ∆ηµ. ΤΟ Ν∆Εκδήλωση ∆ηµ. ΤΟ Ν∆
Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΜάνδρας-Ειδυλλίας

ΟΟ  ΆΆδδωωννιιςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  ττηηνν
ΠΠααρραασσκκεευυήή  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  

ΗΗ  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΤΤοοππιικκήή  ΟΟρργγάάννωωσσηη
ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  ,,  

σσααςς  ππρροοσσκκααλλεείί  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη
πποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείί  ττηηνν  

ΠΠααρραασσκκεευυήή  2200  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001177
κκααιι  ώώρραα  2211::0000  σσττοο  SSiinnccee  CCaaffee  
((  κκεεννττρριικκήή  ππλλααττεείίαα  ΜΜάάννδδρρααςς))  ..

ΤΤηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  θθαα  ττιιµµήήσσεειι  µµεε  ττηηνν
ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  οο  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς

ΝΝέέααςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς,,  ΤΤοοµµεεάάρρχχηηςς
ΕΕθθννιικκήήςς  ΆΆµµυυννααςς  κκααιι  ΒΒοουυλλεευυττήήςς  ΒΒ
ΑΑθθηηννώώνν  κκοοςς  ΆΆδδωωννιιςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  ..
ΘΘαα  χχααρροούύµµεε  νναα  σσααςς  δδοούύµµεε  όόλλοουυςς

κκοοννττάά  µµααςς  ..  
ΤΤιιµµήή  ππρρόόσσκκλληησσηηςς  88€€



ΟΟ  ΙΙΣΣΑΑ  σσττέέλλννεειι  ξξααννάά  σσττοονν
εειισσααγγγγεελλέέαα  ««κκααρρδδιιοολλόόγγοο»»
µµεε  µµααϊϊµµοούύ  ππττυυχχίίοο!!

ΟΙΣΑ διαπίστωσε τρείς περιπτώσεις πλαστών
πτυχίων και διαβίβασε τους φακέλους στον
εισαγγελέα. Η µια περίπτωση είναι άκρως

προκλητική καθώς ο «καρδιολόγος» έχει πλαστογραφή-
σει το πτυχίο του και το 2014 ο ΙΣΑ τον είχε στείλει ξανά
στον εισαγγελέα. 

Τι αναφέρει ο ΙΣΑ  

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο του θεσµικού
του ρόλου έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου των τίτλων
σπουδών των µελών του. Για το λόγο αυτό, οι αρµόδιες
υπηρεσίες του ΙΣΑ, το τελευταίο χρονικό διάστηµα επι-
κοινωνούν µε Πανεπιστήµια του εξωτερικού προκειµένου
να γίνει διασταύρωση των στοιχείων.

Σε τρείς περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν προσκοµι-
σθεί πλαστά πτυχία. Ειδικότερα δύο µέλη του ΙΣΑ είχαν
προσκοµίσει πλαστά πτυχία από Πανεπιστήµια του εξω-
τερικού και µάλιστα ο ένας από αυτούς είχε µόλις ξεκινή-
σει ειδικότητα σε δηµόσιο νοσοκοµείο.

Η άλλη περίπτωση αφορά πολίτη που ισχυρίζεται ψευ-
δώς ότι είναι γιατρός και έχει πλαστογραφήσει το πτυχίο
ελληνικού Πανεπιστηµίου. Μάλιστα συνεργάζεται µε αθλ-
ητικά σωµατεία και παρουσιάζεται ως καρδιολόγος.

Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο ΙΣΑ, δεν µπορεί να παρέµ-
βει σε µη µέλη του, ωστόσο διαβίβασε το φάκελο στον
αρµόδιο εισαγγελέα το Σεπτέµβριο του 2014.

Εντούτοις όπως προέκυψε από την έρευνα, ο εν λόγω
πολίτης, συνεχίζει να ασκεί παράνοµα το ιατρικό επάγγε-
λµα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι θα εξαντλήσει όλα τα µέσα και θα
κάνει τις δέουσες ενέργειες για να προστατέψει τόσο τα
µέλη του όσο και τη ∆ηµόσια υγεία.

Επίσχεση εργασίας από γιατρούς
του ΕΟΠΥΥ την Παρασκευή

Μ
ε επίσχεση εργασίας απαντούν οι συµβεβ-
ληµένοι γιατροί µε τον ΕΟΠΥΥ, την οποία
έχουν προκηρύξει για την Παρασκευή 20

Οκτωβρίου, διαµαρτυρόµενοι για την καθυστέρηση στην
εξόφληση των οφειλοµένων.

Σηµειώνεται πως την ηµέρα εκείνη οι γιατροί θα
απέχουν από τη διενέργεια ιατρικών πράξεων και εξετά-
σεων στους ασφαλισµένους µέσω ΕΟΠΥΥ ενώ όσοι
ασφαλισµένοι χρειαστούν ιατρική πράξη θα αναγκαστούν
να πληρώσουν από ιδιωτικά χρήµατα και στη συνέχεια
θα πρέπει να διεκδικήσουν τα χρήµατα από τον ΕΟΠΥΥ.

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ σηµεινει ότι «δεν έχουν
πληρωθεί αµοιβές γιατρών των µηνών Μαρτίου, Απρ-
ιλίου, Μαίου και Ιουνίου 2017, οι οποίες έχουν προ πολ-
λού καταστεί ληξιπρόθεσµες, σύµφωνα µε την σύµβα-
ση».

Παράλληλα, ενώ παρατάθηκε η εξόφληση των παλαιό-
τερων ληξιπρόθεσµων οφειλών -από το 2010- µέχρι τις
30 Ιουνίου 2018, η διαδικασία εκκαθάρισης τους δεν έχει
προχωρήσει.

«Οι καθυστερήσεις αυτές καθίστανται ακόµα πιο
επαχθείς για τους γιατρούς την παρούσα χρονική στιγµή,
κατά την οποία ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ εγείρει συνεχώς,
µονοµερώς, χωρίς καµία διαβούλευση και χωρίς νόµιµο
δικαίωµα, νέες απαιτήσεις» υποστηρίζουν.

Τέλος, σηµειώνουν ότι ο ορισµός χρονικού ορίου της
ιατρικής επίσκεψης-εξέτασης στα δεκαπέντε λεπτά πραγ-
µατοποιείται µε εντελώς «αυθαίρετα» κριτήρια ενώ απο-
τελεί το ελάχιστο παράδειγµα του «παραλογισµού» των
αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ.
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Αύξηση των εµφραγµάτων σε ανασφάλιστους και
ανέργους, αλλά και αύξηση του ποσοστού των καρ-
διοπαθών που παραµελούν τον εαυτό τους, διακό-

πτοντας ακόµη και την φαρµακευτική τους αγωγή, διαπι-
στώνουν οι επιστήµονες στη χώρα µας. Κάθε χρόνο εκτιµά-
ται ότι καταγράφονται στη χώρα µας 24.000 εµφράγµατα,
από τα οποία, τουλάχιστον τα µισά χρειάζονται επεµβατική
αντιµετώπιση.

Απογοητευτικοί είναι και οι αριθµοί που αφορούν τα αγγει-
ακά εγκεφαλικά επεισόδια, που υπολογίζονται στα 30.000,
αλλά και τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, που ξεπερνά τις
5.000 περιπτώσεις το χρόνο.

Τα στοιχεία δόθηκαν στη δηµοσιότητα µε αφορµή το 38ο
Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, που θα γίνει στην
Αθήνα από 19 έως 21 Οκτωβρίου και συµπίπτει και µε την
επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Καρ-
διολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ).

Το φετινό συνέδριο είναι αφιερωµένο στην πρόληψη και
την αντιµετώπιση του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου,
του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και του αιφνίδιου
θανάτου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Κων-
σταντίνος Τσιούφης, τόνισε πως τα «30.000 νέα περιστατικά
αγγειακής εγκεφαλικής νόσου, αποτελούν την 1η αιτία αναπ-
ηρίας στη χώρα µας, µε συνολικές άµεσες υγειονοµικές
δαπάνες 563 εκατ. ευρώ και έµµεσες δαπάνες 1 δισ. ευρώ».

Όπως είπε, η κολπική µαρµαρυγή αποτελεί τον δεύτερο
σηµαντικότερο παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης εγκεφα-
λικών, µετά την υψηλή αρτηριακή πίεση, αλλά τα εγκεφαλικά
που σχετίζονται µε την κολπική µαρµαρυγή είναι τα πιο
σοβαρά, µε τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων και µόνιµων
αναπηριών.

«Στον τοµέα της θεραπείας του αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου κερδίζει έδαφος η έγκαιρη θροµβόλυση και η
επεµβατική αντιµετώπιση µε τη µηχανική θροµβεκτοµή, που

σε εξειδικευµένα κέντρα δίνει εξαιρετικά αποτελέσµατα»
πρόσθεσε ο κ. Τσιούφης.

Ο τ. πρόεδρος της ΕΚΕ, Στέφανος Φούσας, ανέφερε ότι
«λόγω αυξηµένου και παρατεινόµενου άγχους, αυξάνονται οι
καρδιοπαθείς που παραµελούν τον εαυτό τους και διακό-
πτουν ακόµα και την φαρµακευτική τους αγωγή», κάνοντας
παράλληλα την εκτίµηση πως έχουν αυξηθεί τα εµφράγµατα
σε οµάδες πληθυσµού όπως οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι.
Μείζον πρόβληµα, όπως τόνισε, «είναι να µειώσουµε τον
χρόνο ισχαιµίας, δηλαδή να µειώσουµε τον χρόνο από την
έναρξη του πόνου του εµφράγµατος, µέχρι να φτάσει ο ασθ-
ενής στο νοσοκοµείο».

Όπως εξήγησαν, οι παράγοντες κινδύνου παραµένουν οι
ίδιοι και είναι ο διαβήτης - ένας στους 10 στο µέλλον θα είναι
διαβητικός, ενώ ένας στους 2 δεν θα το γνωρίζει- το κάπνι-
σµα -το 33% των Ελλήνων καπνίζουν και το 13% είναι κάτω
των 15 ετών- και ότι πολλοί αδιαφορούµε για µεσογειακή
διατροφή και την άσκηση για τουλάχιστον 30 λεπτά ηµερη-
σίως.  

O Ιωάννης Κανακάκης, γενικός γραµµατέας της ΕΚΕ, κατά
τη διάρκεια της εισήγησής του ανέφερε, ότι «οι καρδιαγγεια-
κές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην
Ευρώπη και παγκοσµίως, µε τους θανάτους από καρδιακά
αίτια να αντιπροσωπεύουν το 40% του συνολικού αριθµού
των θανάτων στις ευρωπαϊκές χώρες».

Για την Προληπτική Καρδιολογία, µίλησε ο Χαράλαµπος
Γράσσος, µέλος του ∆Σ της ΕΚΕ, επισηµαίνοντας πως
«όσον αφορά το κάπνισµα, σύσταση της Ελληνικής Καρδιο-
λογικής Εταιρείας αποτελεί η άµεση διακοπή του καπνίσµα-
τος και η αποφυγή κάθε µορφής εξάρτησης, ενώ ως προς
την παχυσαρκία, και µε δεδοµένη µάλιστα την αρνητική
πρωτιά της Ελλάδας στην παιδική παχυσαρκία, βασικός
κανόνας παραµένει η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών ζωής
και η ισορροπηµένη διατροφή».

ΣΣααρρώώννοουυνν  τταα  εεµµφφρράάγγµµαατταα  κκααιι  τταα  εεγγκκεεφφααλλιικκάά
σσεε  αανναασσφφάάλλιισσττοουυςς  κκααιι  ααννέέρργγοουυςς

Απογοητευτικοί είναι και οι αριθµοί που αφορούν τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, που
υπολογίζονται στα 30.000, αλλά και τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο



Η ΕΥ∆ΑΠ ∆ΙΑΨΕΥ∆ΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Έκπληξη προκαλεί η σηµερινή ανακοίνωση της Α∆Ε∆Υ αναφορικά µε το ζήτηµα
των 23 υδρονοµέων, εργαζόµενων στην ΕΥ∆ΑΠ, στην οποία επιχειρείται πλήρ-
ης διαστρέβλωση της αλήθειας. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης παρουσιάζουν

τη ∆ιοίκηση της ΕΥ∆ΑΠ να απολύει τους 23 υδρονοµείς, ενώ ισχύει ακριβώς το αντίθε-
το. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για µια υπόθεση που διαρκεί 8 χρόνια, για την οποία
έχουν εκδοθεί δύο αλληλοσυγκρουόµενες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις: Σύµφωνα
µε τα πολιτικά δικαστήρια (αποφάσεις Μονοµελών Πρωτοδικείων) οι υδρονοµείς θα
πρέπει να προσληφθούν για 7µηνη δοκιµαστική περίοδο, ενώ σύµφωνα µε τα διοικητι-
κά δικαστήρια (αποφάσεις ∆ιοικητικών Εφετείων) δεν θα πρέπει να προσληφθούν. Το
ζήτηµα καλείται να επιλύσει µε την οριστική και αµετάκλητη απόφασή της η Ολοµέλεια
του Αρείου Πάγου, όπου και θα εκδικαστεί η υπόθεση την Πέµπτη 19-10-2017. Στην
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου προσέφυγε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ασκώντας
αναίρεση «υπέρ του νόµου». 
Η σηµερινή ∆ιοίκηση της ΕΥ∆ΑΠ, παρότι θα µπορούσε να αναµένει την οριστική απόφ-
αση της ∆ικαιοσύνης – όπως άλλωστε έπραξαν όλες οι προηγούµενες ∆ιοικήσεις  –,
αποφάσισε να προσλάβει τους 23 υδρονοµείς και, αποδεχόµενη τις θετικές κρίσεις των
υπηρεσιακών παραγόντων, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αποστέλλοντας
θετική εισήγηση στο ΑΣΕΠ. Στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ άλλωστε ανήκει και η τελική
απόφαση, την οποία αναµένουµε.  
Σήµερα η ∆ιοίκηση της ΕΥ∆ΑΠ εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό των 23 υδρονο-
µέων, µε θετική για αυτούς παρέµβαση στον Άρειο Πάγο. Όλα τα ανωτέρω επιβε-
βαιώνει και η σχετική σηµερινή ανακοίνωση (17-10-2017) της Οµοσπονδίας Εργαζοµέ-
νων της ΕΥ∆ΑΠ, στην οποία αναφέρεται µεταξύ άλλων: «Καλούµε τη ∆ιοίκηση της Εται-
ρείας να συνεχίσει τη θετική στάση που έχει µέχρι σήµερα και να δείξει έµπρακτα για
µία ακόµα φορά τη θέλησή της µε τη θετική παρουσία της στο δικαστήριο». 
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η Α∆Ε∆Υ υπήρξε απλώς θύµα παραπληροφόρησης και δεν
εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. 

Περίπου 7.000 προσφυγόπουλα θα 
φοιτήσουν φέτος σε σχολεία και ∆ΥΕΠ

Στις 7.000 εκτιµά το υπο-
υργείο Παιδείας το συνο-
λικό αριθµό των προσφυ-

γόπουλων, ηλικίας 6-16 ετών,
που θα φοιτήσουν φέτος σε
δηµοτικά και γυµνάσια σχολεία,
καθώς επίσης και σε δοµές
∆ΥΕΠ (∆οµές Υποδοχής και
Εκπαίδευσης Προσφύγων).
Αναλυτικά, πρόκειται για 2.439
παιδιά προσφύγων που µένουν
σε διαµερίσµατα και ξενώνες

και που θα παρακολουθήσουν το πρωινό σχολικό πρόγραµµα, καθώς και για 2.360
παιδιά, που µένουν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και θα φοιτήσουν σε ∆ΥΕΠ (απο-
γευµατινό πρόγραµµα).
Παράλληλα, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παι-
δείας, Γιώργος Αγγελόπουλος, σε σχετική συνέντευξη Τύπου σήµερα, Τετάρτη, εκτιµά-
ται ότι περίπου 2.000 παιδιά θα εγγραφούν το επόµενο δεκαπενθήµερο.
Συνολικά, 1.000 σχολεία πανελλαδικά θα δεχτούν προσφυγόπουλα. Επιπλέον, 30
νηπιαγωγεία θα λειτουργήσουν από τον επόµενο µήνα.
Κάνοντας µια αποτίµηση της 13µηνης πορείας του προγράµµατος εκπαίδευσης των
παιδιών των προσφύγων, ανέφερε ότι πέρυσι, συνολικά φοίτησαν περίπου 5.000 προ-
σφυγόπουλα (3.240 σε ∆ΥΕΠ, περίπου 1.500 σε πρωινά τµήµατα και 200-300 σε
νησιά), ένας αριθµός που ανέρχεται στο 40% του συνολικού αριθµού των παιδιών των
προσφύγων πέρυσι.
«Είναι ένα ποσοστό που θεωρείται επιτυχές για πρώτη χρονιά υλοποίησης. Πρόκειται
για πανευρωπαϊκή επιτυχία», τόνισε ο κ. Αγγελόπουλος, προσθέτοντας ότι φέτος είναι
πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπήρξε πανελλαδικά «πολύ θετική ανταπόκριση του
προγράµµατος από την εκπαιδευτική κοινότητα».
Ωστόσο, ο κ. Αγγελόπουλος, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήµατα, που αφορούν
τον αριθµό και τα προσόντα των εκπαιδευτικών. 
Όπως είπε, 211 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς
και αναµένεται η πρόσληψη άλλων 170. Παράλληλα, αναµένεται νοµοθετική ρύθµιση
που θα επιτρέπει στο υπουργείο την πρόσληψη φιλολόγων αναπληρωτών µε αυξηµέ-
να προσόντα, ως προς τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης.
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Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ Α’ βαθµού 
που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις

επιβάλλεται πρόστιµο από 1.000 έως
100.000 ευρώ.

Αξίζει να υπενθυµίσουµε πως η ανακύκλωση
στην Ελλάδα είναι πολύ πίσω, αφού στη χώρα µας
πάνω από το 81% των απορριµµάτων τα οποία
παράγονται καταλήγει σε χώρους υγειονοµικής
ταφής, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος της
Ευρώπης είναι 31%. Επίσης, το 16% ανακ-
υκλώνεται µε οποιαδήποτε δραστηριότητα και το
3% λιπασµατοποιείται. Πρόκειται δηλαδή για ένα
συνολικό ποσοστό 19%, ενώ στην Ευρώπη ο
αντίστοιχος µέσος όρος ξεπερνάει το 42%.

Με το νοµοσχέδιο ενισχύεται σηµαντικά ο ρόλος
των δήµων, καθώς µε τις νέες διατάξεις προβλέ-
πεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α’ βαθµού να προ-
βαίνουν αυτοτελώς στην οργάνωση της εναλλακτι-
κής διαχείρισης των δηµοτικών τους αποβλήτων.
Επίσης, προβλέπεται η παροχή κινήτρων και η
επιβράβευση των ΟΤΑ και των δηµοτών, µε βάση
τα αποτελέσµατά τους. 

Μεταξύ των κινήτρων που καθιερώνονται είναι η
σύνδεση της τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) µε τις
επιδόσεις των δήµων στην ανακύκλωση.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο ΕΣ∆Α, στη χωριστή
συλλογή των αποβλήτων υλικών συσκευασίας,
ώστε να ανακτώνται στην καθαρότερη δυνατή και
οµοιογενή µορφή τους προκειµένου να επιτευχθ-
ούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους
αντίστοιχους τοµείς ανακύκλωσης.

Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος και η ευθύνη του
Ελληνικού Οργανισµού Αvακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
τόσο θεσµικά όσο και µε ανθρώπινο δυναµικό, µε
στόχο την καλύτερη συνεργασία µε τα ΣΕ∆, την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοι-
νωνίας και των πολιτών.
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
Μ Α Ν ∆ Ρ Α Σ -

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ              
Ταχ. ∆/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 45                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                  
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                                    
e-mail: mitropoulou@mandras-
eidyllias.gr   

«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ)»

Μάνδρα 18.10.2017
αριθµ.πρωτ.20973

CPV 34300000-0, 34350000-5,   
50116500-6 και 50111000-6                                                                                    
Χρηµατοδότηση: ίδιοι πόροι

αριθµ. µελέτης: ∆21/2017

Κ.Α. 10.6263, 10.6671,
20.6263.0001, 20.6263.0002

20.6263.0003, 20.6263.0004,
20.6671.0001

20.6671.0002, 20.6671.0003,
20.6671.0004,

20.6671.0005, 20.6672.0002,
30.6263.0001

30.6264.0001, 30.6264.0003,
30.6264.0004, 

30.6671.0001, 30.6671.0002,
30.6672.0001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό,
για «Ανταλλακτικά-ελαστικά οχηµά-
των (προµήθεια-συντήρηση &
επισκευή», µε σφραγισµένες προ-
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικο-
νοµικής άποψης προσφορά βάσει
τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, προϋπολογισµού
177.599,70 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%
και 220.223,63 Ευρώ συµπεριλαµ-
βανοµένου ΦΠΑ 24%, σύµφωνα µε
την  υπ’ αριθµ.  ∆21/2017  µελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ο διαγωνι-

σµός θα διεξαχθεί µε οµάδες ως
εξής:

1η Οµάδα: Ανταλλακτικά για
µεταφορικά µέσα ποσού 22.662,50
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%

2η Οµάδα: Ανταλλακτικά για απο-
ρριµατοφόρα, φορτηγά, υδροφόρ-
ες ποσού 63.100,00 Ευρώ συµπε-
ριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

3η Οµάδα: Ανταλλακτικά ηµιφο-
ρτηγών ποσού 3.500,00 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

4η Οµάδα: Ανταλλακτικά για
µηχανήµατα έργου φορτωτές, γερ-
ανοφόρα, πλυντήρια κάδων, όχηµα
τύπου σάρωθρο ποσού 31.000,00
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%

5η Οµάδα: Νέα ελαστικά µεταφο-
ρικών µέσων & µηχανηµάτων
έργου ποσού 7.778,95 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

6η Οµάδα: Εργασίες συντήρησης
και επισκευής ελαστικών & ελα-
στικών µηχανηµάτων έργου ποσού
8.782,19 συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%

7η Οµάδα: Εργασίες συντήρησης
και επισκευής µεταφορικών µέσων
& λοιπών µεταφορικών µέσων
ποσού 16.100,00 Ευρώ συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

8η Οµάδα: Εργασίες συντήρησης
και επισκευής απορριµµατοφόρων,
φορτηγών, υδροφόρων & ασθενο-
φόρων ποσού 58.800,00 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

9η Οµάδα: Εργασίες συντήρησης
και επισκευής µηχανηµάτων ΤΥ
ποσού 8.500,00 Ευρώ συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

Αναλυτικότερα µπορούν να δοθ-
ούν προσφορές είτε για το σύνολο
της προµήθειας είτε για µια ή περ-
ισσότερες από τις οµάδες. Η προ-
σφορά θα δίνεται πάντα για το
σύνολο των ειδών της κάθε οµά-
δας. Είναι δυνατόν να προκύψει
ένας ανάδοχος για όλες τις οµάδες
ή επιµέρους ανάδοχοι ανά οµάδα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισµού της µελέτης
χωρίς  ΦΠΑ 24% ήτοι 3.552,00
Ευρώ, εφ’όσον ο προσφέρων
συµµετέχει για το σύνολο των υπό
προµήθεια ειδών άλλως για ποσό
που θα καλύπτει το 2% της προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης  χωρίς
ΦΠΑ 24% για τη συγκεκριµένη/ες
οµάδα/δες συµµετοχής. Αναλυτικό-
τερα: 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς η
οποία είναι ένα έτος. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο δια-
γωνισµό έχουν: Όλα τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα της ηµεδα-
πής ή της αλλοδαπής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες
και, σε περίπτωση ενώσεων, τα
µέλη αυτών µπορούν να είναι
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκα-
τεστηµένα: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένω-
σης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρ-
ωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθ-
εση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση 

Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικα-
σιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβά-
σεων. (άρθρο 25 παρ.1
Ν.4412/16). Ενώσεις οικονοµικών
φορέων , συµπεριλαµβανοµένων
των προσωρινών συµπράξεων
που υποβάλλουν κοινή προσφο-
ρά. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν 

απαιτούν από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς ή την
αίτηση συµµετοχής (άρθρο 19
παρ.2 Ν.4412/16). Τα τεύχη του
διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι
τα παραλαµβάνουν µέσω της
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβο-
λής προσφορών: 23.10.2017 και
ώρα 9:00 πµ

Η καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής προσφορών είναι:
16.11.2017 και ώρα 13:00µµ

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ηµεροµηνίας και ώρας
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβο-
λής προσφοράς στο Σύστηµα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
πληροφορηθούν σχετικά µε την
ανωτέρω προµήθεια από το
Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογι-
στηρίου και Προµηθειών (κα
Ευγενία Μητροπούλου) οδός Στρ.
Νικ. Ρόκα 45,19600, Μάνδρα
Αττικής, τηλέφωνο 2132014904,
Φαξ 2105555880, e-mail:
m i t r o p o u l o u @ m a n d r a s -
eidyllias.gr, URL:www.mandras-
eidyllias.gr) κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.

Η ∆ήµαρχος

Ιωάννα Κριεκούκη

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ

""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΚΥΠΡΟΣ : Στο στόχαστρο ΥΠΟΙΚ και Ελεγκτή οι ∆ήµοι

Την  ώρα που οι δήµοι ζητούν  και παίρν ουν
οικον οµική στήριξη από το κράτος και τους
φορολογούµεν ους πολίτες για ν α µην

καταρρεύσουν , τα στοιχ εία στην  ειδική έκθεση
της ελεγκτικής υπηρεσίας καταδεικν ύουν  ότι
δήµοι έχ ουν  προχ ωρήσει σε αυξήσεις στις αν τι-
µισθίες των  αν τιδηµάρχ ων  και µάλιστα πάν ω
από το επιτρεπόµεν ο από τους προυπολογι-
σµούς. 

Όπως καταγράφεται στην  έκθεση έξι δήµοι
προχ ώρησαν  και κατέβαλαν  στους αν τιδ-
ηµάρχ ους ποσά που ξεπερν ούν  το 15% των
αποδοχ ών  των  ∆ηµάρχ ων . 

"∆εν  πρέπει ν α υπερβαίν ει το 15% των
αν τίστοιχ ων  ποσών  που λαµβάν ουν  οι δήµα-
ρχ οι. Παρατηρήθηκε ότι το 2015 σε έξι αν τιδ-
ηµάρχ ους καταβλήθηκαν  ποσά τα οποία ξεπερ-

ν ούν  το 15% των  αποδοχών  των  δηµάρχ ων  που θα έπρεπε ν α παρουν . Καν ον ικά αυτά τα ποσά θα έπρεπε
ν α επιστραφούν . ∆εν  έχ ουµε ελέγξει το 2016 για ν α δουµε έν α έχ ει επιστραφεί αλλα η σωστή διαδικασία είν αι τα
επιπλέων  ποσά τα οποία έχουν  εισπράξει οι αν τιδήµαρχ οι θα έπρεπε ν α επιστραφούν », εξήγησε ο διευθυν τής
ελέγχ ου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Γιάγκος Παπακυριακου.  

Εν ηµερώθηκαν  όλοι οι δήµοι µε συγκεκριµέν ες εγκυκλίους και επιστολές του Υπουργείου Οικον οµικών  αν αφ-
έρει ο πρόεδρος της Έν ωσης ∆ήµων  Αν τρεας Βύρας και ο καθέν ας ν α αν αλάβει τις ευθύν ες του: "Είν αι θέµα του
κάθε δήµου ν α κριν ει ν α αποφασίσει και ν α δικαιολογήσει εάν  χ ρειαστεί οποιαδήποτε δική του απόφαση.Εµεις
αποστείλαµε τις σχ ετικές εγκυκλίους και οδηγίες είν αι εν ήµεροι ο κάθε δήµος για το τι πρέπει ν α ακολουθήσει",
δήλωσε ο πρόεδρος της Εν ωσης ∆ήµων  Αν τρέας Βύρας.  

Από την  ν έα έκθεση του γεν ικού ελεγκτή για την  τοπική αυτοδιοίκηση το 2016 θα διαφαν εί εάν  έχ ουν  επι-
στραφεί τα χ ρήµατα η εάν  το παράδειγµα των  6 δήµων  που προχ ώρησαν  σε αυξήσεις το 2015 στην  αν τιµισθία
αν τιδηµάρχ ων  , ακολούθησαν  και άλλοι δήµοι. 
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3. Ζητά από την  Αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής,
την  Περιφέρεια Αττικής και το αρµόδιο Υπουργείο Περι-
βάλλον τος ν α τροποποιήσουν  το άρθρο 33 του ν .
3164/2003 και ν α αποχαρακτηρίσουν  το Μελετάν ι από
χώρο υποδοχής απορριµµάτων . 

4. Ζητά ν α αποσταλεί σε όλους τους αρµόδιους
φορείς (Ε∆ΣΝΑ, Περιφέρεια Αττικής, Αν τιπεριφέρεια
Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής, Υπουργείο
Περιβάλλον τος και Εν έργειας, Βουλευτές της περιοχής)
έγγραφης διαµαρτυρίας µε την  οποία ν α γν ωστοποι-
ούν ται οι θέσεις του ∆ήµου συν οδευόµεν ης από την
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την  απόφαση
της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.

5. Ζητά ν α προετοιµαστεί η συµµετοχή του ∆ήµου
Μάν δρας - Ειδυλλίας, των  φορέων  και των  πολιτών  στη
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση που έχ ει εξαγγελθεί µε την
343/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ε∆ΣΝΑ και ειδικότερα προτείν ει:

• Την  οργάν ωση συγκέν τρωσης διαµαρτυρίας
στο ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας όταν  αν ακοιν ωθεί η
πρόσκληση για συµµετοχή στη διαβούλευση    

• Την  οργάν ωση συγκέν τρωσης διαµαρτυρίας
στο χώρο που θα γίν ει η διαβούλευση και στους χώρο-
υς συν εδρίασης των  οργάν ων  που θα λάβουν  τις τελικές
αποφάσεις

6.  Αποφασίζει ν α κληθούν  όλοι οι συλλογικοί φορ-
είς του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας           ν α εν ηµε-
ρώσουν  τα µέλη τους για το θέµα, µε όποιο τρόπο
κρίν ουν  δόκιµο.

Στη συν εδρίαση παραβρέθηκαν  τα  µέλη της Επιτρο-
πής: 

Φορέας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1. Εξωραϊστικός Σύλλογος «Μύτικα Βιλίων »

ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. Σύλλογος «Αγ Παν τελεήµον ας» ∆ΙΟΛΕΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3. Αν απτυξιακός Εξωραιστικός &
Πολιτιστικός Σύλλογος Παν οράµατος Μάν δρας Αττικής

ΚΑΡΡΑ ΜΑΙΡΗ
4. Σύν δεσµος Βιοµηχαν ιών  Αττικής και Πειραιώς

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
5. Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
6. Εξωραϊστικός Σύλλογος Μάν δρας «Ο Άγ. Γεώρ-

γιος ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
7. Όµιλος Κριεκουκιωτών  Φίλων  του Έλατου

ΛΟΥΚΟΥ ΦΙΛΙΑ

8. Σύλλογος Κατοίκων  Μάν δρας
Αττικής «Η Αγία Αικατερίν η» (Αγροτοδα-
σικός Σύλλογος) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΠΙ∆Α

9. Σύλλογος «Άσπρα Σπίτια»
Πόρτο Γερµεν ό Μ Α Κ Ρ Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.Σύλλογος «Άγιος Νεκτάριος» Βιλίων
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

11. Εξωραϊστικός Σύλλογος Οικι-
στών  Αιγοσθέν ων  {Ε.Σ.Ο.Α.}
ΛΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12.Σύλλογος Γον έων  και Κηδεµόν ων
Γυµν ασίου Βιλίων ΛΑ Ζ Α Ρ Ι Ν Η
ΑΝΝΑ

13.Σύλλογος «Αγίου Γεωργίου Ερέν ει-

ας» ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14.Εξωραϊστικός Σύλλογος «Παν αγίτσα Μάριζα»

ΚΙΠΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
15.Εξωραϊστικός Σύλλογος ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΝΤΟΥΡΑ -

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
16.Σύλλογος Γον έων  και Κηδεµόν ων  Γυµν ασίου

Ερυθρών ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
17.Εκπολιτιστικός Λαογραφικός & Εξωραιστικός Σύλλο-

γος Βιλίων ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΠΑ
18.Εξωραιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κιάφα

–Λεκάν εζα ΜΑΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
19.Εν εργοί Πολίτες Αλεποχωρίου Γ Κ Ο Τ Σ Ο Υ ΛΙ Α Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20.Αθλητικός Όµιλος Μαν δραικού Τµήµα Μπάσκετ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
21.Εργατικό Κέν τρο ∆υτικής Αττικής Π Ε Π Π Α Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι δηµότες – µέλη της Επιτροπής: 
1. Καραγιάν ν η Βάια
2. Παν ολιάσκος Γεώργιος
3. Χουλιαράς Γεώργιος
4. Ράν τος Βασίλειος
5. Πέππας Ευάγγελος
6. Βρούβα Βασιλική

Τέλος παραβρέθηκαν  η Πρόεδρος του ∆Σ, Ερασµία
Στάθη-Οικον όµου, οι Αν τιδήµαρχοι, Ιωάν ν α Αδάµ,
Αγγελική Παπακων σταν τίν ου, Περικλής Ρόκας, οι
Πρόεδροι των  Σχολικών  Επιτροπών , Α/θµιας Μελέτης
Παπακων σταν τής και β/θµιας, Τάσος ∆ούκας, η Πρόε-
δρος του ∆ΟΚΑΠ, Αλεξία Νερούτσου, οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, Χαράλαµπος Καν άκης, Γιώργος Καν άκης,
Ευάγγελος Κών στας, οι Πρόεδροι των  Τοπικών  Συµβου-
λίων  Μάν δρας Νίκος Παχής,  Βιλίων  Γιώργος Γκιόκας,
Οιν όης Βασίλης Παν ολιάσκος, οι Πρόεδροι Συλλόγου
Γον έων  και Κηδεµόν ων  2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βασι-
λική Μεθεν ίτη, του Συλλόγου Γον έων  και Κηδεµόν ων
Λυκείου Μάν δρας Ελέν η Μάλλιου, του Συλλόγου Πον -
τίων  «ΟΙ ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» Βαρβάρα Παρασκευοπούλου,
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΒΑΛΑΡΙΑ» Σαµπρίν α
Τσίγκου, του Εξωραϊστικού Συλλόγου Εργατικών  Κατοι-
κιών  Γλυκερία Σδούκου, ο Χρήστος Χρηστάκης εκπρό-
σωπος της κίν ησης πολιτών  ECOELEYSIS, ο Τάσος
Κεφαλάς εκπρόσωπος του ∆υτικού Μετώπου, ο Λιάσκος
∆ηµήτριος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ελευσίν ας καθώς και
πλήθος πολιτών  οι οποίοι παραβρέθηκαν  προκειµέν ου
ν α εν ηµερωθούν  σχετικά µε το σοβαρό αυτό ζήτηµα.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
–ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’
αριθµ. 16/2017

Συν εδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάν δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ .179

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επικαιροποίηση της µε

αριθµ.17/2013 απόφασης του
∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας περί τοποθέτησης
πινακίδων απαγόρευσης κυκλοφ-
ορίας οχηµάτων έµπροσθεν του
2ου ∆ηµοτικού Σχολείου της ∆.Κ.
Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας κατόπιν εισηγήσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας

Στη  Mάνδρα, σήµερα στις 13
του µήνα  Οκτωβρίου  του έτους
2017  ηµέρα της εβδοµάδας  Παρ-
ασκευή και ώρα  20:00 το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνή-
λθε σε   δηµόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από
την µε  αριθµ. πρωτ.
20195/9.10.2017 έγγραφη πρόσ-
κληση της Προέδρου, η οποία

γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφ-
ωνα  µε το άρθρο 67 του Ν
3852/10  και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αφού δια-
πιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία και σύµφωνα δεδοµένου
ότι σε σύνολο µελών 27  παρα-
βρέθηκαν 20 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλε-

ξάνδρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελι-

κή
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος
12 ∆ρίκος Σπυρίδων
13. Κώνστας Βασίλειος
14 Σαµπάνης Γεώργιος

(αποχώρησε µετά τη ψήφιση του
9ου τακτικού θέµατος της ηµερή-
σιας διάταξης)

15 Αδάµ Μελέτιος (αποχώρησε
µετά την έναρξη της συνεδρίασης
και πριν τη συζήτηση των θεµά-
των)

16 Παπακωνσταντίνου-Ρουµε-
λιώτη Ελένη (αποχώρησε µετά
την έναρξη της συνεδρίασης και
πριν τη συζήτηση των θεµάτων)

17. Τσαντίλας Γεώργιος
(αποχώρησε µετά την έναρξη της

συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
των θεµάτων)

18. Θεοδώρου Χαράλαµπος
19. Koλοβέντζος Παναγιώτης
20. Τώρος Αθανάσιος

(αποχώρησε µετά την έναρξη της
συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
των θεµάτων)

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Γκιόκας Ιωάννης
2. ∆ρίκος Γεώργιος
3. Φλώρου Καλοµοίρα
4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
5. Κώνστα Αγλαΐα
6. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
7. Κανάκης Κωνσταντίνος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται

και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας κος Παχής Νικόλαος µε δικαίω-
µα ψήφου στα θέµατα που αφορ-
ούν την ∆ηµοτική Κοινότητα Μάν-
δρας

H Πρόεδρος  κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης µε παρούσα
και τη ∆ήµαρχο κα Ιωάννα Κριε-
κούκη και αναφερόµενη στο  2ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου α) την µε
αριθµ. 17/2013 απόφαση του
∆ηµοτικού συµβουλίου µε την
οποία αποφασίστηκε η απαγόρ-
ευση της κυκλοφορίας οχηµάτων
µε την τοποθέτηση πινακίδων
κάθετης σήµανσης «Ρ8» (κλειστή
οδός σε όλα τα οχήµατα και προς

τις δύο κατευθύνσεις)  του ΚΟΚ
κατά τις ώρες 07.45 έως 08.15 και
13.45 έως 14.15 κατά τις εργάσι-
µες ηµέρες,  έµπροσθεν του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου της ∆ηµοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας και
εκατέρωθεν της επί της οδού
Απόλλωνος πύλης του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου και ειδικότε-
ρα εις τις εισόδους της οδού
Απόλλωνος από τις καθέτους εις
αυτήν οδούς Αιόλου και
Ανωνύµου  β) την µε αριθµ.
10/2017 απόφαση του Συµβου-
λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μάνδρας µε θέµα «Επικαιρο-
ποίηση της µε αριθµ. 3/2013
απόφασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας.»
γ) την µε αριθµ. 21/2017 απόφα-
ση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής µε θέµα «Επικαιροποίηση
της µε αριθµ. 3/2013 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κατόπιν εισηγήσεως του Συµβου-
λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μάνδρας» δ) το µε αριθµ. πρωτ.
17064/5.9.2017 αίτηµα του ∆Σ
του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων του 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου και ε) την µε αριθµ.
πρωτ. 18000/14.9.2017 εισήγηση
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
µε την οποία εισηγείται την  επικαι-
ροποίηση της απόφασης 03/2013
του Τοπικού Συµβουλίου της
∆.Κ. Μάνδρας, της 03/2013
απόφασης της Επιτροπής Ποιότ-

ητας Ζωής και της 17/2013 απόφ-
ασης του ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρ-
ας – Ειδυλλίας περί τοποθέτησης
πινακίδων απαγόρευσης κυκλοφ-
ορίας οχηµάτων έµπροσθεν του
2ου ∆ηµοτικού Σχολείου της ∆.Κ.
Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας ούτως ώστε οι ώρες
που θα αναγράφονται στην
πινακίδα απαγόρευσης της
κυκλοφορίας να είναι οι: 07:45
έως 08:15 και 13:00 έως 13:30
κατά τις εργάσιµες ηµέρες.

Αµέσως µετά το δηµοτικό
συµβούλιο κλήθηκε όπως αποφ-
ασίσει σχετικά

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αφού έλαβε υπόψιν του όλα

τα ανωτέρω
Αποφασίζει οµόφωνα:
(και µε την σύµφωνη γνώµη

του Προέδρου του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας)

Την επικαιροποίηση της µε
αριθµ. 17/2013 απόφασης του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας ώστε οι ώρες
που θα αναγράφονται στις
πινακίδες απαγόρευσης να είναι οι:
07:45 έως 08:15 και 13:00 έως
13:30 κατά τις εργάσιµες ηµέρες
προσαρµοσµένες στο ωρολόγιο
πρόγραµµα του Ενιαίου Τύπου
Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου

H απόφαση πήρε αα179

Αφού συντάχθηκε υπογράφε-
ται όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικονόµου Ερασµία

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 16-10-2017    
Η Πρόεδρος   
Στάθη-Οικονόµου Ερασµία

Τα µέλη:
1. Π α π α κ ωνσ τ α ντ ή ς

Μελέτιος
2. Παπ ακ ωνστ αντ ίνου

Αγγελική
3. Ρόκας Περικλής
4. Νερούτσου-Λ ιάσκ ου

Αλεξάνδρα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Κανάκης Χαράλαµπος
7. Αδάµ Ιωάννα
8. Μουρίκης Ευάγγελος
9. Κώνστας Ευάγγελος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Θεοδώρου Χαράλαµ-

πος
12. Κολοβέντζος Πανα-

γιώτης
13. ∆ρίκος Σπυρίδων
14. Κώνστας Βασίλειος
15. Τώρος Αθανάσιος
16. Αδάµ Μελέτιος
17. Τσαντίλας Γεώργιος
18. Παπακ ωνσταντ ίνου-

Ρουµελιώτη Ελένη
19. Σαµπάνης Γεώργιος
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
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, κεντρι-
κή 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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 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, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

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 (βρ-
εφονηπιοκόµο
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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
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
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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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

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΜΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΒΟΒΑΡΟΒΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑ

Σ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ                                             

Μάνδρα 18.10.2017                              
αριθ. πρωτ. 20952

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  1072

H ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας

Αφού έλαβε υπόψη 
• Τα άρθρα 59 και 282

παρ 16 του Ν.3852/10 
• Τα επίσηµα πληθυ-

σµιακά δεδοµένα της τελευταίας
απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. για το ∆ήµο Mάνδρας-
Ειδυλλίας, σύµφωνα µε τα οποία ο
µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου

Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται
στους 17.885 κατοίκους (ΦΕΚ
3465τ. Β΄/28.12.2012)

•Τις διατάξεις των παρ.3 και 3στ
του άρθρ.3 του Ν.4051/2012

•Τις διατάξεις της παρ. 1 του
αρθρ.33 του Ν. 4483/2017

•Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Μάνδρ-
ας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4)
∆ηµοτικές Ενότητες

•Τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας-
Ειδυλλίας

•Tην µε αριθµ. 180/1.3.2017
απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού
της Παπακωνσταντίνου Αγγελικής
ως Αντιδηµάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την µε αριθµ.
180/1.3.2017 απόφαση ∆ηµάρχου
ως προς τη µεταβίβαση  των

αρµοδιοτήτων που ορίζονται µε
τους αριθµούς 8,12 και 14 ως
έξης:

8. Την εποπτεία όλων των
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και την
αποµάκρυνση των διαφηµιστικών
πινακίδων αποκλειστικά στη
∆ηµοτική Κοινότητα Ερυθρών

12.Τις δράσεις για τα αδέσποτα
ζώα αποκλειστικά στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Ερυθρών

14Τη στήριξη του έργου του
Αντιδηµάρχου κου Περικλή Ρόκα
όσον αφορά στον τοµέα Πολιτικής
Προστασίας  αποκλειστικά στη
∆ηµοτική Κοινότητα Ερυθρών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η µε
180/1.3.2017 απόφαση
∆ηµάρχου

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ  ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑ
Σ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ                                             

Μάνδρα  17.10.2017                             
αριθ. πρωτ. 20898

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1071
H ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδ-

υλλίας

Αφού έλαβε υπόψη 
• Τα άρθρα 59 και 282

παρ 16 του Ν.3852/10 
• Τα επίσηµα πληθυ-

σµιακά δεδοµένα της τελευταίας
απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. για το ∆ήµο Mάνδρας-
Ειδυλλίας, σύµφωνα µε τα οποία ο
µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται
στους 17.885 κατοίκους (ΦΕΚ
3465τ. Β΄/28.12.2012)

• Τις διατάξεις των
παρ.3 και 3στ του άρθρ.3 του
Ν.4051/2012

• Τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρ.33 του Ν.4483/2017

• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος
Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερ-

ις (4) ∆ηµοτικές Ενότητες
• Τον Οργανισµό Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α).Ορίζει ως έµµισθο Αντιδήµα-
ρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο
Σπυρίδωνα ∆ρίκο για το χρονικό
διάστηµα µέχρι 31.08.2019 και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδι-
ότητες:

1. Την εποπτεία και την
ευθύνη του τοµέα της Πολιτικής
Προστασίας στις Τοπικές Κοινότ-
ητες Βιλίων και Οινόης. Ειδικότερα
η εποπτεία του συµπεριλαµβάνει
πέραν των άλλων και τους εθελον-
τές και τους πιθανούς αναδόχους
και συνεργάζεται µε τις λοιπές
κρατικές και περιφερειακές αρµό-
διες υπηρεσίες στην πρόληψη
αλλά και στην αντιµετώπιση
φυσικών φαινοµένων καθ’όλη τη
διάρκεια του έτους.

2. Την εποπτεία και την
ευθύνη θεµάτων ρύθµισης κυκλο-
φορίας και στάθµευσης στις Τοπι-
κές Κοινότητες Βιλίων και Οινόης.

3. Την εποπτεία και την
ευθύνη για την αποξήλωση διαφ-

ηµιστικών πινακίδων στις Τοπικές
Κοινότητες Βιλίων και Οινόης.

4. Τις δράσεις για τα αδέ-
σποτα ζώα στις Τοπικές Κοινότ-
ητες Βιλίων και Οινόης

5. Την ευθύνη προώθη-
σης της ανακύκλωσης και την
αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων
οχηµάτων στις Τοπικές Κοινότητες
Βιλίων και Οινόης

6. Την τέλεση πολιτικών
γάµων σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος της ∆ηµάρχου.

Β) Ο ορισθείς κατά τη διάρκεια
της θητείας του δεν µπορεί να
εκλεγεί µέλος του προεδρείου του
δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκ-
ληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη
της θητείας του είναι δυνατή µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
∆ηµάρχου.

Γ). Στην περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις
αρµοδιότητες ασκεί η ∆ήµαρχος. 

∆) Η παρούσα  θα δηµοσιευτεί
σε µία  ηµερήσια εφηµερίδα της
περιοχής και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα  του ∆ήµου. 

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ  ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ



16-θριάσιο Πέµπτη 19 Οκτωβρίου 2017

από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 
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18 14 12


