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Η τοποθέτηση παροχών ηλεκτροδότησης
 στην οδό Θριασίου της ∆.Ε. Μαγούλας 

και οι  Αποκαταστάσεις Ρυµοτοµούµενων 
στην περιοχή Αεροδρόµιο 

ΣΣττηη  ««φφάάκκαα»»  οοιι
λληησσττέέςς  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς

σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  
µετά απο επιχείρηση της

Αστυνοµίας σε Μενίδι και Πειραιά

Σε εξέλιξη 16 έργα συνολικού 
προϋπολογισµού 105 εκατ.

ευρώ στον δήµο Φυλής 
Ο ∆ήµαρχος Χρ. Παππούς  ζήτησε από το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο εποικοδοµητική και σκληρή αντιπολίτευση 
κι από τους δηµότες προτάσεις που να µπορούν 

µετατραπούν σε µελέτες και σε έργα. 
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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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Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π.

Περικλέους 1,  Σ2105575600

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εµπορικού Κέντρου
2105546444

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας, 

2105541344

Aχαρνές
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 51, 2102477711

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,

Άνω Λιόσια - ∆ροσούπολη, 2102470650

Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής- ∆άσος, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και πτώση θερµοκρασίας  

Η θερµοκρασία από 13 έως 23
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα 

Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
««ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόοοδδοο  ττοουυ  ΠΠΕΕΣΣ∆∆ΑΑ

κκααιι  τταα  ννέέαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκάά  εερργγααλλεείίαα»»

Εξαρθρώθηκε, από το
Τµήµα ∆ίωξης
Εγκληµάτων κατά

Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, εγκληµατι-
κή οργάνωση που διέπραττε
ένοπλες ληστείες σε τράπεζες
και ταχυδροµικά καταστήµατα,
σε διάφορες περιοχές της Αττι-
κής. Ειδικότερα, συνελήφθη-
σαν στον Πειραιά και το Μενίδι,
έπειτα από ληστεία που διέπρ-
αξαν σε τράπεζα στο Χαϊδάρι,
τρία άτοµα, ηλικίας 35, 36 και
38 ετών, µέλη της σπείρας.
Παράλληλα, εξακριβώθηκε ότι
συνεργός των συλληφθέντων
είναι ένας 39χρονος, ο οποίος
συνελήφθη στις 9 Οκτωβρίου 2017 για παρόµοια αδική-
µατα και έχει φυλακιστεί.

Σε βάρος τους σχηµατίστηκε ποινική δικογραφία για
τα αδικήµατα της σύστασης και συµµετοχής σε συµµο-
ρία, της ληστεία και της διακεκριµένης κλοπής καθώς
και για παράβαση του νόµου περί όπλων.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι δράστες είχαν συστή-
σει, από τον περασµένο Ιούνιο, εγκληµατική οργάνωση
µε διακριτούς ρόλους, για κάνουν ληστείες σε τράπεζες
και ταχυδροµικά καταστήµατα. Είχαν προµηθευτεί, µάλι-
στα, αντικείµενα απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους,
όπως κράνη και καπέλα, καθώς και όπλο, ενώ για την
διαφυγή τους χρησιµοποιούσαν κλεµµένες µοτοσικλέ-
τες.

Σχετικά µε τον τρόπο δράσης τους, τα µέλη της σπείρ-

ας, µε διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, έµπαιναν σε
τράπεζες και ταχυδροµικά καταστήµατα, και µε την
απειλή όπλου, ακινητοποιούσαν τους παρευρισκόµενο-
υς, ενώ στη συνέχεια αφαιρούσαν χρηµατικά ποσά.

Μετά από κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν το χρηµατικό ποσό των 13.225 ευρώ,
προερχόµενο από ληστεία, ένα πιστόλι REPLICA, είδη
ένδυσης και δύο κράνη µηχανής που φορούσαν κατά
την διάπραξη των ληστειών, καθώς και ένα Ι.Χ
αυτοκίνητο και µια µοτοσικλέτα.

Από την αστυνοµική έρευνα εξακριβώθηκε ότι η
εγκληµατική οργάνωση έχει διαπράξει, από τον
Οκτώβριο του 2016, τρεις ληστείες σε τράπεζες, δύο
ληστείες σε ταχυδροµικά καταστήµατα και δύο κλοπές
µοτοσικλετών, ενώ εξετάζεται η συµµετοχή τους και σε
άλλες περιπτώσεις.

ΣΣττηη  ««φφάάκκαα»»  οοιι  λληησσττέέςς  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  
µετά απο επιχείρηση της Αστυνοµίας σε Μενίδι και Πειραιά

Τ
ην  Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, πραγµατο-
ποιήθηκε στην  αίθουσα συσκέψεων  της Περιφε-
ρειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής, µε πρωτοβου-

λία του Αν τιπεριφερειάρχ η ∆υτικής Αττικής, κ. Γιάν ν η
Βασιλείου, εν ηµέρωση προς τους δήµους της περιοχ ής,
από την  Αν τιπρόεδρο του Ε∆ΣΝΑ, κα. Αφροδίτη
Μπιζά και τον  Γεν ικό Γραµµατέα του Ε∆ΣΝΑ, κ. Γιάν -
ν η ∆ρίβα, µε θέµα, τα ν έα χ ρηµατοδοτικά εργαλεία για
την  υλοποίηση των  τοπικών  σχ εδίων  διαχ είρισης των
απορριµµάτων  που έχ ει εκπον ήσει ο κάθε δήµος. 

Σύµφων α µε τη σχ ετική αν ακοίν ωση της Αν τιπεριφ-
έρειας , η χ ρηµατοδότηση αν έρχεται σε πρώτη φάση
περίπου στα 6,5 εκατοµµύρια ευρώ, προερχ όµεν α από
το ΠεΠ Αττικής και αφορά σε δράσεις κοµποστο-
ποίησης, µε την  συν ολική επεξεργασία των  πράσιν ων
απορριµµάτων  (π.χ . κλαδέµατα, κηπουρικές εργασίες,
κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων  κλπ), καθώς και σε
κίν ητρα για την  εν αλλακτική διαχ είριση των  Α.Ε.Κ.Κ.
(Απόβλητα Εκσκαφών  Κατασκευών  & Κατεδαφίσεων ).

Όπως δήλωσε και ο Αν τιπεριφερειάρχ ης, Γιάν ν ης
Βασιλείου, οι παραπάν ω δράσεις µπορούν  ν α εν τά-
ξουν  πολύ γρήγορα και εύκολα τον  κάθε δήµο στην
έν ν οια της κυκλικής οικον οµίας µε πολλαπλά οφέλη,
τόσο υλικά όσο και οικον οµικά.Τέλος, συµφων ήθηκε,
ν α πραγµατοποιείται αν ά τακτά χ ρον ικά διαστήµατα, η
συζήτηση του ιδίου θέµατος για τον  καλύτερο έλεγχ ο
της προόδου της διαχ είρισης των  απορριµµάτων  στην
περιοχ ή και την  λήψη ν έων  µέτρων .

Στην  εν ηµερωτική σύσκεψη µετείχ αν  : Οι Περιφερει-
ακοί σύµβουλοι ∆υτικής Αττικής, κα Φ. Νικηταρά, κα.
Αρ. Βάβουλα, κα. Παν . Παππά, ο Αν τιδήµαρχος
Ασπροπύργου κος. Α. Παπαδόπουλος, ο σύµβουλος
του ∆ηµάρχ ου Ασπροπύργου, κος. Ν. Αλεξάν δρου, ο
Αν τιδήµαρχ ος Μεγαρέων , κος Στ. Φωτίου, ο προϊστά-
µεν ος του τµήµατος Περιβάλλον τος του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας, ∆ρ. Αν . Χρηστίδης και ο προϊστάµεν ος του τµή-
µατος καθαριότητας του ∆ήµου Ελευσίν ας, κος Σωτ.
Καν άκης. 
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Το αργότερο την
πρώτη εβδοµάδα του
Νοεµβρίου αν αµέν ε-

ται ν α εκδοθεί η προκήρυξη
η οποία αφορά στην  υλο-
ποίηση προγράµµατος κοι-
ν ωφελούς εργασίας σε 34
δήµους της χ ώρας για 7.685
θέσεις απασχ όλησης µακρ-
οχ ρόν ια αν έργων .

Από την  καταν οµή, στον
∆ήµο Μεγαρέων  πρόκειται
ν α διατεθούν  έως και 110 άτοµα για
περίοδο 8 µην ών .

Αµέσως µετά τη δηµοσίευση της προ-
κήρυξης οι εν διαφερόµεν οι θα κληθούν
ν α υποβάλουν  τις αιτήσεις.

Στόχ ος του συγκεκριµέν ου κύκλου του
προγράµµατος κοιν ωφελούς εργασίας
είν αι η άµεση αν τιµετώπιση της αν εργίας
µακροχ ρόν ια αν έργων  ειδικά σε περ-
ιοχ ές µε υψηλά ποσοστά αν εργίας, εν ώ
ταυτόχ ρον α θα έχ ουν  τη δυν ατότητα
αν αβάθµισης των  προσόν των  µε δρά-
σεις συµβουλευτικής και κατάρτισης, για
ν α διευκολυν θεί η επαν έν ταξή τους
στην  αγορά εργασίας.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες οι οποίες καλύπτον ται
από το πρόγραµµα είν αι οι εξής:

Κοιν ων ικοί φρον τιστές, φωτογράφοι,
γεωπόν οι, µηχ αν ικοί περιβάλλον τος,
κτην ίατροι, βιβλιοθηκον όµοι, οικοδόµοι,
µηχ αν ολόγοι µηχ αν ικοί, δηµοσιογράφοι,
βρεφοκόµοι, τοπογράφοι, τραπεζοκόµοι,
χ ειριστές Η/Υ, ψυκτικοί, λογοθεραπευ-
τές, ελαιοχ ρωµατιστές, ν ηπιαγωγοί,
γεν ικών  καθηκόν των , οικον οµικού,
δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, βοηθ-
οί βρεφον ηπιοκόµων , ν οσηλευτές,
οδηγοί, µάγειρες, ξεν αγοί, κ.α.

Προϋποθέσεις συµµετοχής των
ανέργων:

Απαραίτητη προϋπόθεση για συµµε-
τοχ ή στο πρόγραµµα είν αι οι υποψήφιοι
ωφελούµεν οι ν α είν αι εγγεγραµµέν οι
άν εργοι στα µητρώα αν έργων  του ΟΑΕ∆
και πρέπει ν α αν ήκουν  σε µία τουλάχ ι-
στον  από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραµµέν οι άν εργοι στα µητρώα
αν έργων  του ΟΑΕ∆, µέλη οικογεν ειών
στις οποίες δεν  εργάζεται καν είς και οι
σύζυγοι αυτών  είν αι εγγεγραµµέν οι άν ερ-
γοι στα µητρώα αν έργων  του ΟΑΕ∆

Εγγεγραµµέν οι άν εργοι στα µητρώα
αν έργων  του ΟΑΕ∆, µέλη µον ογον εϊκών
οικογεν ειών  στις οποίες δεν  εργάζεται
καν είς

Εγγεγραµµέν οι µακροχ ρόν ια άν εργοι
στα µητρώα αν έργων  του ΟΑΕ∆

Άν εργοι πτυχ ιούχ οι ΑΕΙ παν επι-
στηµιακού και τεχ ν ολογικού τοµέα, εγγε-
γραµµέν οι στα µητρώα αν έργων
πτυχ ιούχ ων  του ΟΑΕ∆

Εγγεγραµµέν οι άν εργοι στα µητρώα
αν έργων  του ΟΑΕ∆ άν ω των  29 ετών

Εγγεγραµµέν οι στα µητρώα αν έργων
ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.

Ποσοστό 15% των  θέσεων  θα καλυφθ-
εί από ΑµεΑ.

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ: ΠΠάάννωω  ααππόό  110000  άάττοοµµαα  θθαα  
εεππωωφφεελληηθθοούύνν  µµέέσσωω  ττηηςς  κκοοιιννωωφφεελλοούύςς  εερργγαασσίίααςς

Σε εξέλιξη 16 έργα συνολικού 
προϋπολογισµού 105 εκατ. ευρώ

στον δήµο Φυλής 
Ο ∆ήµαρχος Χρ. Παππούς  ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εποικοδοµητική και σκληρή αντιπολίτευση κι από τους δηµότες 

προτάσεις που να µπορούν µετατραπούν σε µελέτες και σε έργα. 

Ευχάριστες εκπλήξεις για το ∆ήµο
Φυλής προανήγγειλε ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Παππούς

Την προοπτική να βρεθούν οι δηµότες Φυλής
µπροστά σε ευχάριστες εκπλήξεις, στο αµέσως
προσεχές διάστηµα, προανήγγειλε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου
2017, ο ∆ήµαρχος έκανε τρεις επισηµάνσεις:

• Πρώτον µέσα στο επόµενο εικοσαή-
µερο θα παραδοθεί το κτίριο της Πολεοδοµίας
και τα 8 τζιπ στην ΕΛΑΣ, για τη λειτουργία των
υπηρεσιών ΟΠΚΕ και της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής. «Ζήτησα από τον
κο Τόσκα να µου καθορίσει ηµεροµηνία παρά-
δοσης στην οποία, ει δυνατόν, να παρευρεθεί
και ο Πρωθυπουργός» τόνισε χαρακτηριστικά ο
Χρήστος Παππούς.

• ∆εύτερον, µέχρι το τέλος του χρόνου
θα αρχίσουν τα έργα αποχέτευσης οµβρίων στη
∆ροσούπολη, στη Λίµνη και στη Ζωφριά, µε
ταυτόχρονη αποκατάσταση 52 δρόµων.
Επίσης σύντοµα θα αρχίσει η ανάπλαση της 

Λεωφόρου Φυλής µε προοπτική να µετατρα-
πεί σε σύγχρονο ευρωπαϊκό δρόµο.

• Τρίτον ο ∆ήµος Φυλής αναµένεται να
προταθεί για το αριστείο των ∆ήµων, τον
Οκτώβρη του 2018, καθώς έχει υπογράψει µε
την Περιφέρεια 16 προγραµµατικές συµβάσεις,
τη στιγµή που άλλοι ∆ήµοι έχουν υπογράψει το
πολύ µια ή δύο.

• Τέταρτον ο ∆ήµος κινείται στο πλάνο
της τουριστικής του ανάδειξης µε την παρουσία
συνεργείου της Ιρλανδικής και της Αµερικανικής
Τηλεόρασης.

Κλείνοντας ο ∆ήµαρχος ζήτησε από το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο εποικοδοµητική και σκληρή αντι-
πολίτευση κι από τους δηµότες προτάσεις που
να µετατραπούν σε µελέτες και σε έργα. 

«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που άλλοι
∆ήµοι δεν έχουν έργα, εµείς έχουµε σε εξέλιξη
16 έργα συνολικού προϋπολογισµού 105 εκατ.
ευρώ», κατέληξε ο ∆ήµαρχος, ο οποίος δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει την Περιφέρεια Αττι-
κής και την Περιφερειάρχη Ρένα ∆ούρου προ-
σωπικά για τη βοήθεια προς το ∆ήµο Φυλής.

ΚΚααττααννοοµµήή  ττηηςς  44ηηςς,,  55ηηςς  κκααιι  66ηηςς
µµηηννιιααίίαα  τταακκττιικκήή  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ααπποο

ττοουυςς  ΚΚΑΑΠΠ  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς    
Τα ποσά που θα λάβουν οι δήµοι της ∆υτικής Αττικής 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

∆ιανοµή τροφίµων σε δικαιούχους 
του ΤΕΒΑ από το ∆ήµο Ελευσίνας

∆ιανοµή τροφίµων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη
24 Οκτωβρίου 2017 από τις 07:30 έως τις 09:30 στο κτίριο της ∆ιεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας (επί

των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Ελ. Βενιζέλου, Ελευσίνα).
Οι ωφελούµενοι για να παραλάβουν τα είδη θα πρέπει να έχουν την αστυνοµική τους

ταυτότητα και το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή  άλλο επίσηµο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει το ΑΜΚΑ τους.

Εάν ο ωφελούµενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σηµείο διανο-
µής, τα προϊόντα µπορούν να παραλαµβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξου-
σιοδότηση µε βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΜΕ∆
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

∆ρ. ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

To Υπουργείο Εσωτερικών,
από το λογαριασµό που τηρεί
στο Ταµείο Παρακαταθηκών

και ∆ανείων, µε τον τίτλο, «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», κατα-
νέµει ποσό 46.913.336,00 €, το
οποίο αποδίδεται ως 3η, 4η, 5η και
6η µηνιαία τακτική επιχορήγηση του
έτους 2017 σε όλους τους ∆ήµους
της Χώρας, για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες, σύµφωνα µε 

Απόφαση που υπογράφεται από
τον Υπουργό Πάνο Σκουρλέτη.

Σε ό,τι αφορά τους δήµους της
∆υτικής Αττικής τα ποσά που θα
λάβουν έχουν ως εξής 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 107.200,00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ  90.410,00
ΜΑΝ∆ΡΑ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑ  104.390,00
ΜΕΓΑΡΑ 153.500,00
ΦΥΛΗ 163.510,00
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Καταβάλλεται η Γ’ δόση 200.000 € 
για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερ-
ικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε
η κατανοµή από τον λογαριασµό

του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», που τηρείται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, της
τρίτης δόσης ποσού ύψους 200.000 ευρώ,
προκειµένου να καταβληθεί στην Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-

διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράµµατος «Βοήθ-
εια στο Σπίτι».

Η απόδοση του ως άνω ποσού από τους ΚΑΠ, έτους 2017, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της
εκπλήρωσης των όρων της από 01/03/2017 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του
Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της
ΕΕΤΑΑ, σχετικά µε την πραγµάτωση του εν λόγω Προγράµµατος, βάσει της υπ’ αριθµ.
2669/129/06.02.2017 ΚΑ των Υπουργών  Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών «Προσδιορισµός της διαδικασίας
µεταφοράς των µεταβιβαζοµένων πόρων για τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστηµα 01.01.2017 – 31.12.2017.

ΜΜεε  ττοο  δδίίκκττυυοο  ττηηςς  ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ  έέχχοουυνν  ππλλέέοονν  
σσυυννδδεεθθεείί  οοιι  ππεερριιοοχχέέςς  ΚΚααννδδήήλλιι  κκααιι  ΚΚοουυµµίίννδδρριι

σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση του ∆ήµουΜεγαρέων 

Με το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ έχ ουν  πλέον  συν δεθεί οι περιοχ ές του ∆ήµου Μεγα-
ρέων  Καν δήλι και Κουµίν δρι σύµφων α µε την  σχ ετική αν ακοίν ωση του
∆ήµου.

Το έργο της σύν δεσης, εκτός από την  ελεγχ όµεν η ποιότητα του ν ερού στα πλεο-
ν εκτήµατα πλέον  προστίθεται και η επάρκεια.

Ωστόσο η ελεγχ όµεν η κατάσταση του δικτύου αφήν ει ορισµέν α ερωτηµατικά σχ ε-
τικά µε την  επάρκεια δεδοµέν ου ότι λόγω παλαιότητας το δίκτυο δεν  µπορεί ν α
δεχ τεί τις πιέσεις τροφοδοσίας της ΕΥ∆ΑΠ.

Για το θέµα αυτό ο ∆ήµος Μεγαρέων  αν αφέρει ότι θα είν αι δυν ατή η αν τικατάστα-
ση του δικτύου όταν  ολοκληρωθεί η συν εργασία µε την  ΕΥ∆ΑΠ.

Στόχ ος της ∆ιοίκησης Σταµούλη παραµέν ει η κατά το συν τοµότερο δυν ατό υδρ-
οδότηση όλων  των  περιοχ ών  του ∆ήµου µέσω του δικτύου της ΕΥ∆ΑΠ προκειµέ-
ν ου ν α µην  υπάρχ ει περιοχ ή του χ ωρίς συν εχ ή παροχ ή πόσιµου ν ερού.

Επίσκεψη Αθηναγόρα στις Βρυξέλλες για το πρόγραµµα 
«∆ράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ροµά»

Επίσηµη επίσκεψη στο
Ευρωπαϊκό Κοιν ο-
βούλιο στις Βρυξέλλες,

πραγµατοποίησε αν τιπρο-
σωπεία της Ιεράς Μητροπό-
λεως Ιλίου Αχ αρν ών  & Πετρ-
ουπόλεως, µε επικεφαλής
τον  Σεβασµιώτατο Μητρο-
πολίτη κ. Αθην αγόρα, την
∆ευτέρα 16/10, κατόπιν
πρόσκλησης του Ευρωβου-
λευτή κ. Μαν ώλη Κεφαλο-
γιάν ν η, µε αφορµή το πρότ-
υπο εκπαιδευτικό – εν τα-
ξιακό πρόγραµµα «∆ράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογέν ειας Ροµά», που υλο-
ποιείται από την  Μητρόπολή µας κατά τα τέσσερα τελευταία χ ρόν ια.

Στο περιθώριο της επισκέψεως ο Σεβασµιώτατος είχ ε επαφές µε στελέχ η του Ευρ-
ωπαϊκού Κοιν οβουλίου, καθώς και µε Έλλην ες εκπροσώπους της Τοπικής Αυτο-
διοίκηση, όπου του δόθηκε η ευκαιρία ν α περιγράψει το πλούσιο κοιν ων ικό και
εκπαιδευτικό έργο της Μητροπόλεως και ν α αν απτύξει τις θέσεις του πάν ω στα θέµα-
τα συν εργασίας της Εκκλησίας µε την  Ευρωπαϊκή Έν ωση, µε σκοπό την  υλοποίηση
εξειδικευµέν ων  από κοιν ού δράσεων , σε όλα τα ακαν θώδη ζητήµατα που αφορούν
στην  πολύπλευρη υποστήριξη των  ευπαθών  οµάδων  πληθυσµού της χ ώρας µας. 

Τον  Σεβασµιώτατο συν όδευσαν  ο Παν οσιολ. Αρχ ιµ. π. Νικόδηµος Αθαν ασίου
Γραµµατέας της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Ιερολογ. ∆ιάκον ος π. Ιωάν ν ης Ράπτης και ο
Επιστηµον ικός Συν εργάτης της Ιεράς Μητροπόλεως & ∆ιευθυν τής του Προγράµµα-
τος Ροµά κ. ∆ηµήτριος Αν υφαν τάκης.

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.

33ης / 2017 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Αρ. Απόφ.:486/2017
ΘΕΜΑ:  Έγκριση της υπ  ̀ αριθµ.
374/2017 απόφασης της Οικονοµι-
κής Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη
απόφασης για την ΄́Αναπροσαρ-
µογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκ-
τροφωτισµού Οικ. Έτους 2018΄́
σύµφωνα µε την υπ  ̀ αρ. πρωτ.
642/17-08-2017 εισήγηση του ∆/ντη
της Οικ. Υπηρεσίας.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 10η Οκτω-
βρίου 2017, ηµέρα Τρίτη  και ώρα
19:30 µ.µ, συνήλθε σε τακτική  δηµό-
σια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ  ̀ αριθµ. 37046/05-10-
2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. Καραµ-
πούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε 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 συνεδρίασης
ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
παρόντα ήταν τα  22,  απόντα  11 και
ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
9) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16) ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17) ΚEΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19) ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
20) ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
22) Π Α Π Α Ν Ι Κ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3) ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4) ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6) ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7) ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
8) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
9) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποφ ασίζειΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει την  «Αν απροσαρµογή
Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκ-
τροφ ωτισµού οικ. Έτους 2018»
µε µείωση 2,5%  επί των  συν τε-
λεστών  που αν αγράφ ον ται
στην  υπ αριθµ 374/2017 απόφ -
αση της Οικον οµικής Επιτρο-
πής.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό
486/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Κατά συν έπεια οι συν τελεστές των  τελών  Καθαριότητας και Ηλεκ-
τροφ ωτισµού Οικον οµικού έτους 2018 διαµορφ ών ον ται ως εξής:
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Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 24
Οκτωβρίου 2017 και ώρα
8:30 π.µ στο ∆ηµοτικό

Κατάστηµα η  Οικονοµική  Επιτρ-
οπή του ∆ήµου Ελευσίνας,  προ-
κειµένου να πάρει  αποφάσεις για
τα παρακάτω θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης:  

1. Κατακύρωση ή µη (σε
οριστικό ανάδοχο) του αποτελέ-
σµατος Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για
την εκτέλεση του έργου: «∆ιανοίξεις Οδών, Καθαιρέσεις και Αποκαταστάσεις Ρυµοτο-
µούµενων στην περιοχή Αεροδρόµιο της ∆.Ε. Ελευσίνας».

2. Ανατροπή δεσµευµένης πίστωσης µε την υπ’ αριθµ. 3/17 απόφαση της Οικονο-
µικής Επιτροπής, υπό ΚΑΕ 20.6041.0001, κατά 55.000,00 €, λόγω αναµόρφωσης προϋ-
πολογισµού.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας για υποβολή αιτήµα-
τος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης εκτέλεσης του έργου:
«Ανακατασκευή Οδών στις ∆Ε Ελευσίνας και Μαγούλας» – έγκριση της σχετικής δαπάν-
ης και διάθεση της πίστωσης ποσού 219.800,00 €.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλ-
λοντος & Πρασίνου για υποβολή  αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγ-
µατοποίηση δαπάνης για τοποθέτηση παροχών ηλεκτροδότησης στην οδό Θριασίου ∆.Ε.
Μαγούλας, - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.053,46 €, - ορισµός υπαλ-
λήλου ως υπολόγου και έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, λόγω αδυναµίας έκδοσης ως
απρόσφορου.

5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργά-
νωσης & Πληροφορικής για  υποβολή  αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγ-
µατοποίηση δαπάνης της Προµήθειας εφαρµογών µηχανογράφησης του ∆ήµου και
αδειών χρήσης λογισµικού, - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00 €.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργά-
νωσης & Πληροφορικής για  υποβολή  αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγ-
µατοποίηση δαπάνης της Προµήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισµού ∆.Ε. Ελευσίνας, -
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.998,08 €.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργά-
νωσης & Πληροφορικής για  υποβολή  αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγ-
µατοποίηση δαπάνης της Προµήθειας Ειδών Ατοµικής Προστασίας (γάντια, άρβυλα, φόρ-
µες, νιτσεράδες, γιλέκα κ.λ.π) - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 69.999,24
€.

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνο-
πτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια Εφαρµογών Μηχανογράφησης του ∆ήµου &
Αδειών χρήσης λογισµικού».

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνο-
πτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισµού ∆.Ε. Ελευσίνας».

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνο-
πτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας (γάντια, άρβυλα,
φόρµες, νιτσεράδες, γιλέκα κ.λ.π)». 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκήή  ΗΗµµεερρίίδδαα  ττοουυ  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  
ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκοούύ  ΣΣττααθθµµοούύ  ΕΕΕΕΣΣ  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

Ο
Εκπαιδευτικός
Υγε ιονοµ ικός
Σταθµός ΕΕΣ

Άνω Λιοσίων υλο-
ποιώντας τις προγραµ-
µατισµένες δράσεις στην
Τρίτη Ηλικία, µέσα από
τα προγράµµατα πρόλ-
ηψης και προαγωγής
υγείας των ηλικιωµένων
ατόµων, διοργανώνει
Επιστηµονική Ηµερίδα
µε θέµα:”ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΗ ΓΗΡΑΝΣΗ” την
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου
2017 και ώρα 11 π.µ. στο
χώρο του Α΄ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων.

Η συγκεκριµένη Ηµε-
ρίδα αποτελεί µια συνδιο-
ργάνωση των υπηρεσιών
ΕΕΣ ΕΥΣ Άνω Λιοσίων
και της υπηρεσίας
“Νοσηλεία στο Σπίτι” µε
στόχο τη διαφώτιση των ηλικιωµένων ατόµων σε θέµατα διατήρησης καλής
υγείας, µέσα από τη σηµαντικότητα  της εµβολιαστικής κάλυψης στη Τρίτη
Ηλικία. Στόχος που υιοθετεί και ο Π.Ο.Υ. µε µια νέα πολιτική για την υγεία
“Υγεία 2020” µε θέµα την Υγιή και Ενεργή Γήρανση.

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΥΥΡΡΙΙΑΑΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

Η τοποθέτηση παροχών ηλεκτροδότησης στην οδό
Θριασίου της ∆.Ε. Μαγούλας και οι  Αποκαταστάσεις

Ρυµοτοµούµενων στην περιοχή Αεροδρόµιο 



Π
αιδικά χαµόγελα,
ζωντάνια και κέφι
πληµµύρισαν το

πρωί -Πέµπτη 19 Οκτω-
βρίου- το ∆ηµαρχείο Φυλής
και το Γραφείο ∆ηµάρχου. Ο
Χρήστος Παππούς δέχθηκε
µια αναπάντεχη και ταυ-
τόχρονα πολύ ευχάριστη
επίσκεψη, από τους µαθη-
τές της τρίτης τάξης του 5ου
∆ηµοτικού Σχολείου Πανο-
ράµατος. 

Στο πλαίσιο του µαθήµα-
τος «Μελέτη Περιβάλλον-
τος», τα παιδιά συνοδευό-
µενα από τις δασκάλες τους
κ. Ευτυχία Παππά και Χρυ-
σούλα Κουρούβανη ήρθαν
στο ∆ηµαρχείο και το Γραφ-
είο ∆ηµάρχου για να
γνωρίσουν το χώρο και να
ενηµερωθούν για τα καθή-
κοντα του ∆ηµάρχου, τη λει-
τουργία του ∆ήµου και του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η µετατροπή της θεωρητι-
κής γνώσης σε βιωµατική δράση. 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς διέκοψε το
πρόγραµµά του και δέχθηκε µε µεγάλη ευχαρίστηση τα
παιδιά. Συνοµίλησε µαζί τους περίπου 30 λεπτά και
απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις τους, που παρότι διατ-
υπώθηκαν µε την αναµενόµενη παιδική αθωότητα άγγι-
ξαν καίριους τοµείς της λειτουργίας του ∆ήµου. Οι λιλι-
πούτιοι δηµότες ξεκίνησαν δειλά δειλά µε τα αθώα ερω-
τήµατα : «Εσείς είστε ο ∆ήµαρχος κύριε;  Έχετε βοηθούς;
Κάθε πότε συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο» και
κατέληξαν να βοµβαρδίζουν το Χρήστο Παππού µε ερω-
τήµατα για τις κοινωνικές δράσεις του ∆ήµου, τη στήριξη
των οικονοµικά ευπαθών κοινωνικών οµάδων, των ηλι-
κιωµένων, την οδοποιία, τα µεγάλα και µικρά τεχνικά
έργα που είναι δροµολογηµένα και σε εξέλιξη για το
∆ήµο Φυλής , το πράσινο, την καθαριότητα και τα αδέ-
σποτα. 

Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε αναλυτικά τα παιδιά για τη λει-
τουργία του ∆ήµου, το ρόλο του ∆ηµάρχου και του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου. Λίγο πριν λήξει η επίσκεψη λόγω της
βροχής των ερωτηµάτων τους έδειξε αναλυτικά το
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου σε ότι αφορά τις παιδικές
χαρές και τις νέες αθλητικές υποδοµές που έχουν δρο-
µολογηθεί και τους εξήγησε τη διαδικασία υλοποίησης
των έργων.  «Για τα παιδιά κάνουµε τα πάντα» ήταν η
απάντηση του Χρήστου Παππού στην αφοπλιστική
ερώτηση του µαθητή «τι κάνετε για τα παιδιά» «Φρον-
τίζουµε και συντηρούµε από το καλοκαίρι τους χώρους

των σχολείων, έχουµε κολ-
υµβητήριο, ∆ηµοτικό Ωδείο, χορ-
οθέατρο. ‘Έχουµε και παράλληλα
φτιάχνουµε  καινούργιες παιδικές
χαρές, πλατείες, γήπεδα και χώρ-
ους άθλησης για τις δραστηριότ-
ητές σας, στηρίζουµε τους συλλό-
γους, οργανώνουµε γιορτές και
δραστηριότητες για τα παιδιά»
απάντησε ο Χρήστος Παππούς
και ενηµέρωσε τα παιδιά πως « τα
Χριστούγεννα θα έχουµε στην
πλατεία πολλές δραστηριότητες
για τα παιδιά. Θέλω να έρθετε και
να σας δω και στο άναµµα του
δέντρου και αν υπάρχει κάτι
ακόµη που χρειάζεστε εδώ είµα-
στε να το συζητήσουµε» είπε ο
∆ήµαρχος στα παιδιά, που δεν
ήθελαν να φύγουν από το γραφ-
είο του. 

« Η επίσκεψη των µικρών
µαθητών στο ∆ηµαρχείο και το
γραφείο µου ήταν µια ευχάριστη
έκπληξη. Είχαµε µια ενδιαφέρου-
σα συζήτηση µε τα παιδιά. Από

την µεγάλη θεµατολογία της συζήτησης που κάναµε
διαπίστωσα µε χαρά το ενδιαφέρον και την αγάπη τους
για τον ∆ήµο µας και τον τόπο µας και αυτό είναι σπου-
δαίο» είπε αµέσως µετά στις δασκάλες των παιδιών ο
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς. 

Νωρίτερα οι µικροί µαθητές ξεδίπλωσαν στη συζήτηση
µε τον Χρήστο Παππού τις περιβαλλοντικές τους ευαι-
σθησίες και την αγάπη τους για τα ζώα. Ο ∆ήµαρχος
Φυλής είχε την ευκαιρία να µοιραστεί µαζί τους εµπειρίες
από την παιδική του ηλικία. 

Τους µίλησε για το δέντρο που είχε υιοθετήσει η τάξη
του όταν ήταν µαθητής στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω
Λιοσίων και συµφώνησε µαζί τους να συµµετάσχουν τη
νέα χρονιά σε δεντροφύτευση που θα οργανώσει ο
∆ήµος στο σχολείο τους υπό την προϋπόθεση να υιοθε-
τήσει κάθε τάξη το δέντρο της. 

Παράλληλα ενηµέρωσε τα παιδιά για τη νέα µεγάλη
δεντροφύτευση που ξεκινά το επόµενο χρονικό διάστηµα
στο ∆ήµο Φυλής. 

Η επίσκεψη τελείωσε το ίδιο ευχάριστα όπως ξεκίνησε
µε τα γέλια και τις φωνές των παιδιών να κατακλύζουν
τους διαδρόµους του ∆ηµαρχείου. 

Στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη ήταν σε εξέλιξη η
αιµοδοσία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οπότε τα παι-
διά είχαν τη δυνατότητα  να δουν από κοντά όλα τα
στάδια διεξαγωγής της εθελοντικής αιµοδοσίας και
να  ενηµερωθούν από το επιστηµονικό προσωπικό
του Θριασίου Νοσοκοµείου για την σπουδαιότητα
του εθελοντισµού και της κοινωνικής προσφοράς.

6-θριάσιο ∆ευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Στόχος ληστών  για πολλοστή Στόχος ληστών  για πολλοστή 
φορά έγινε το Κέντρο Εργασίας φορά έγινε το Κέντρο Εργασίας 
Αναπήρων στα Άνω Λιόσια Αναπήρων στα Άνω Λιόσια 

∆υστυχώς στόχος διαρρηκτών έγινε για πολλοστή
φορά το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων στα Άνω Λιό-
σια Όπως αναφέρουν οι εργαζόµενοι, στο κέντρο

δεν υπάρχουν αντικείµενα «µεγάλης αξίας». 
Η ζηµιά όµως που προκαλείται κάθε φορά είναι πολύ

µεγαλύτερη από τα αντικείµενα που κλέβουν. Με αυτόν τον
τρόπο στερούν υλικά από τα µέλη του κέντρου τα οποία είναι
απαραίτητα για τη δουλειά τους και τη συνέχιση του έργου
που επιτελούν, και δηµιουργούν ένα κλίµα ανασφάλειας και
κακής ψυχολογίας βλέποντας τα σπασµένα κρύσταλλα και
τις διάφορες άλλες καταστροφές. Το κόστος αποκατάστασης
των ζηµιών είναι αδύνατον να καλύπτεται κάθε φορά από το
Σωµατείο, καθώς δεν υπάρχει πηγή χρηµατοδότησης. Οι
ζηµιές πρέπει να αποκαθίστανται κάθε φορά από τα λίγα
έσοδα που έχουν τα µέλη του κέντρου, από τα εργόχειρα
που κατασκευάζουν αλλά και τη βοήθεια των εθελοντών και
των οικογενειών των Ατόµων µε Αναπηρία.

«Ευτυχώς που ο συναγερµός και η εταιρεία φύλαξης ειδο-
ποιούν την αστυνοµία που βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο
µας και πολλές φορές έχουν συλληφθεί επ' αυτοφώρω οι
κλέφτες, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει αποκατασταθεί
κάτι από όλα αυτά που κάθε φορά καταστρέφεται,
εµποδίζοντας την οµαλή λειτουργία του κέντρου µας», αναφ-
έρουν εκπρόσωποι του Κέντρου. 

Όπως λένε, οι διαρρήξεις είναι συχνό φαινόµενο στην περ-
ιοχή και έχουν συµβεί ήδη δύο σε ένα µήνα. «Εάν αναφερθ-
ούµε σε ολόκληρο το έτος, το 2017 έγιναν περισσότερες από
δέκα διαρρήξεις. Η περιοχή µας κατέχει τα υψηλότερα νούµε-
ρα τέτοιων φαινοµένων».

Οι µαθητές του 5ου ∆ηµ. Σχολείου Άνω
Λιοσίων επισκέφθηκαν το δηµαρχείο Φυλής 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η µετατροπή της θεωρητικής γνώσης σε βιωµατική δράση. 

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ««ΟΟ

ΡΡΗΗΓΓΑΑΣΣ  ΦΦΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΣΣ»»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ∆.Σ του συλλόγου καλεί όλα τα µέλη του στην
τακτική εκλογο-απολογιστική  συνέλευση που θα
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 5 Νοεµβρίου και
ώρα 11:30 π.µ., µε θέµατα: 

•Τα πεπραγµένα του συλλόγου κατά τα έτη 2016-
2018.

•Τις διαδικασίες για τη διενέργεια των εκλογών

Η συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία του
Συλλόγου, ∆ελφών & Αµφίκλειας, στην “Kόκκινη
Πλατεία” (περιοχή: ∆ροσούπολη).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
στα τηλέφωνα που βλέπετε παρακάτω.

Για το ∆.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας

Ανδρέας Νταρζάνος     Κωνσταντίνος Νταρζάνος
6983 685 419                  6947 564 666



∆ευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 θριάσιο-7

Οεπιτυχηµένος θεσµός του Λαϊκού
Πανεπιστηµίου ξεκινά τη λειτο-
υργία του στην Ελευσίνα για

τρίτη συνεχή χρονιά, παρέχοντας, ως
ατραπός νέας γνώσης, δωρεάν µαθήµα-
τα για τους δηµότες της πόλης και της
ευρύτερης περιοχής, προτρέποντας
συγχρόνως στην εξωστρέφεια. Απαλ-
λαγµένος από την αναγκαιότητα πρακτι-
κού προσανατολισµού και επαγγελµατι-
κής προετοιµασίας, προσπαθεί να
αγγίξει την Πανεπιστηµιακή ιδέα της
ενότητας του λόγου και της κριτικής
εκπαίδευσης,  για πολίτες µιας ανοικτής
και δηµοκρατικής κοινωνίας. 

Ο σχεδιασµός και η επιµέλεια των µαθ-
ηµάτων προγραµµατίζονται από την κα
Άννα Μαυρολέων, διδάκτορα Επικοι-
νωνίας Μέσων και Πολιτισµού. ∆ιδάσ-
κουν εξαιρετικοί καθηγητές, διδάκτορες
Ελληνικών και ξένων Πανεπιστηµίων,
καθώς και άλλων ερευνητικών κέντρων
και οργανισµών. Κατά την διάρκεια των
µαθηµάτων εκπονούνται προαιρετικά

εργασίες από τους συµµετέχοντες, οι
οποίες καταγράφονται και εκδίδονται ως
βιβλίο του Λαϊκού Πανεπιστηµίου. Το
βιβλίο διανέµεται δωρεάν σε συµµε-
τέχοντες και µη. Στόχος του είναι η διά-
δοση και  η αποτύπωση της  πνευµατι-
κής σχέσης που αναπτύσσεται µεταξύ
των καθηγητών και των µαθητών σε όλη
τη διάρκεια των µαθηµάτων, αλλά και η
ανάδειξη της δυνατότητας σε όλους τους
µαθητές – άσχετα από το επίπεδο της
γνώσης τους – να εκφράσουν γραπτά τις
σκέψεις τους για διάφορα θέµατα. 

Το  πρώτο µάθηµα στις 25 Οκτωβρίου
2017 περιλαµβάνει την οµιλία της κ.
Ελένης Λαδιά µε θέµα «Ξαναδιαβάζον-
τας την Ελευσίνια ∆ιαθήκη του Άγγελου
Σικελιανού».

Όλα τα µαθήµατα αρχίζουν στις 6:00
µ.µ. και γίνονται στο «Στέκι» του
ΠΑΚΠΠΑ. 

Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Ο Πρόεδρος

Βασίλης Κ. Αγριµάκης 

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

««ΣΣεελλίίδδεεςς……  ΙΙσσττοορρίίααςς»»  
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρό-
κειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 26-10-2017 και

ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργός). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων
∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας», συνολικού προϋ-
πολογισµού 758.904,74 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
2.Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβα-
σης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Πόρου για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Κατασ-
κευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής
οµβρίων στο ∆ήµο Πόρου», συνολικού προϋπολογι-
σµού 300.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
3.Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβα-
σης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Πόρου για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη
υδροδότησης οικισµού Καραπολίτι ∆ήµου Πόρου»,
συνολικού προϋπολογισµού 29.932,46 € (συµπεριλαµ-
βανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµ-
µατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και

του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρ-
ας για την κατασκευή του
έργου µε τίτλο: « Εργασίες
επισκευής αποδυτηρίων
και διαµόρφωση περιβάλ-
λοντος χώρου γηπέδου
Εθνικού Σταδίου ∆ήµου
Αγίας Βαρβάρας»,

συνολικού προϋπολογι-
σµού 193.750,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
5. Έγκριση σύναψης
και όρων σχεδίου τροπο-
ποίησης – παράτασης
προγραµµατικής σύµβα-
σης µεταξύ της Περιφέρει-
ας Αττικής και του ∆ήµου
Αχαρνών για το έργο µε
τίτλο: «Συντήρηση ή ανα-
κατασκευή τµηµάτων κύρ-
ιων οδικών αξόνων του
∆ήµου Αχαρνών».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
6. Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η
µέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης προγραµ-
µατικής σύµβασης.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
7. Αντικατάσταση του εκπροσώπου της Περιφέρει-
ας Αττικής από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας του ∆ήµου Περιστερίου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Σπ. Τζόκας)
8. Έγκριση σκοπιµότητας για
συµµετοχή τριών (3) ατόµων στην
COP23, στη Βόννη Γερµανίας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Α. Αναγνωστόπουλος)
9. Γνωµοδότηση επί της Μελέτ-
ης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου «Έρευνα κοιτα-
σµάτων βωξίτη της ∆ΕΛΦΟΙ –
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης
49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα
ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», από την
Ανώνυµη Μεταλλευτική Εταιρεία
∆ΕΛΦΟΙ – ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Α. Αναγνωστόπουλος)

10. Γνωµοδότηση επί της Μελέτ-
ης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου: «Χωροθέτηση
Επενδυτικού Σχεδίου Αστέρα Βου-
λιαγµένης» σε έκταση συνολικής
επιφάνειας 301 στρεµµάτων στην

χερσόνησο «Μικρό Καβούρι» Βουλιαγµένης του ∆ήµου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττι-
κής, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπου-
λος)

ΤΤΑΑ  ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΟΟΡΡΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟ  ΒΒΩΩΞΞΙΙΤΤΗΗΣΣ
Με αγωνία αναµένεται η γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου στη συνεδρίαση της Πέµπτης 

Ο λαός και ο δήµος Μεγαρέων έχουν
ήδη εκφράσει την εναντίωσή τους σε
οποιαδήποτε έρευνα κάνοντας λόγο

για «περιβαλλοντική καταστροφή
και βλάβες στη ∆ηµόσια Υγεία»
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∆έσµη πέντε (5) προτάσεων µε τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για την
ουσιαστική ανάκαµψη της εθνικής

οικονοµίας µέσω της προσέλκυσης νέων
ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα, κατέθεσε ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, κατά την
οµιλία του στο διήµερο Συνέδριο “Capital +
Vision 2017” που ολοκληρώθηκε σήµερα στην
Αθήνα, µε θέµα: «Η Επανεκκίνηση της
Ελληνικής Οικονοµίας: Επενδύσεις – Καινοτοµία
– Ανάπτυξη».

Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, απαιτούνται:
Νοµοθετική, ρυθµιστική και φορολογική

σταθερότητα.
Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση µε

ανταγωνιστικούς όρους και αξιοποίηση
όλων των δυνατών πηγών (τραπεζικό σύστηµα,
διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί όπως ΕIB και
EBRD, κεφαλαιαγορές).
Κοινή λογική και εκµετάλλευση της εµπειρίας

άλλων χωρών.
Απλοποίηση διαδικασιών στο ∆ηµόσιο.
Ταχύτητα και συνέπεια στη εφαρµογή Νόµων και

∆ιοικητικών Πράξεων και στην απονοµή της
∆ικαιοσύνης.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο CEO της ΕΛΠΕ, «οι

συγκεκριµένες θεσµικές παρεµβάσεις και η πρόσβαση
σε χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα στηρίξουν την
έρευνα, την καινοτοµία και την εξωστρέφεια, θα
συµβάλουν καθοριστικά στην αναδιάρθρωση και τον
εξορθολογισµό της εγχώριας αγοράς Ενέργειας, θα
διασφαλίσουν ένα σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον
για τη δυναµική προσέλκυση ξένων επενδυτών, ενώ
παράλληλα  θα αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της Ελλάδας και τον κοµβικό γεωστρατηγικό της ρόλο
στην περιοχή.»
Ο κ. Στεργιούλης αναφέρθηκε στις σηµαντικές

προκλήσεις που αντιµετωπίζει διεθνώς ο τοµέας της
Ενέργειας καθώς έχει εισέλθει σε µια περίοδο
αναδιοργάνωσης και αναδιάταξης πόρων σε παγκόσµιο
επίπεδο, ενώ παράλληλα έχει την υποχρέωση να
αντιµετωπίσει σηµαντικές προκλήσεις όπως η µείωση
των αερίων του θερµοκηπίου, η απεξάρτηση από τον
άνθρακα και η ηλεκτροδότηση των µεταφορών. Μάλιστα,
για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός

Ευρωπαϊκού εδάφους το περιβάλλον είναι συγκριτικά
δυσµενέστερο, λαµβάνοντας 

υπόψη την µετατόπιση της ζήτησης προς Ανατολάς
(πρόβλεψη για µείωση της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας στα 28 κράτη µέλη της Ε.Ε. κατά 13% µέχρι το
2040, έναντι αύξησης κατά 30% της παγκόσµιας ζήτησης
σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ενεργείας), αλλά και
το υψηλό κόστος συµµόρφωσης µε την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία για θέµατα περιβάλλοντος και ασφάλειας
εργασίας. Ειδικότερα δε, για τον κλάδο της ∆ιύλισης
πετρελαίου, επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα συνιστά
το υψηλό κόστος ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια και
φυσικό αέριο) έναντι των ανταγωνιστών στην ευρύτερη
περιοχή, εντός και εκτός Ε.Ε.
Κατά την οµιλία του µε θέµα «Οι Προκλήσεις και ο ρόλος

της Ελλάδας ως ενεργειακό σταυροδρόµι», ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε την
αναγκαιότητα να εκµεταλλευτεί η χώρα στον µέγιστο
δυνατό βαθµό τα οφέλη που απορρέουν από τη
γεωγραφική της θέση, καθώς βρίσκεται κοντά, ή και στο
επίκεντρο µελλοντικών ενεργειακών διαδρόµων, για τη
διάθεση ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική
Ασία και τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη. 
Ο κ. Στεργιούλης επεσήµανε ότι τη συγκεκριµένη

χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη σηµαντικά ενεργειακά
projects στην περιοχή µας, που έχουν χαρακτηριστεί ως
«Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.», όπως:

Ο υπερ-Αδριατικός αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP),
που κατευθύνεται από Ελλάδα προς Ιταλία, µέσω
της Αλβανίας.
Ο αγωγός ∆ιασύνδεσης Φυσικού Αερίου Ελλάδας-

Βουλγαρίας (IGB)
Οι Ευρω-Ασιατικές γραµµές ∆ιασύνδεσης

Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, που θα
συνδέουν την Ελλάδα µε την Κύπρο και το Ισραήλ.
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των

συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη
διαφοροποίηση και κατά συνέπεια στην ασφάλεια
των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ
Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή περιοχή, ενώ
ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως
µείζονα ενεργειακό κόµβο στην ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρές προοπτικές

ανακάλυψης και παραγωγής Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα ιδιαίτερα µετά τα

πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των σεισµικών
ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison
στον Πατραϊκό, οι οποίες εάν πράγµατι επαληθευτούν
και σε συνδυασµό µε τις ανακαλύψεις σηµαντικών
κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων στη Λεκάνη της
Λεβαντίνης, θα θέσουν την Ανατολική Μεσόγειο στο
επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για πολλά χρόνια.
Όπως τόνισε ο κ. Στεργιούλης, επιπλέον οφέλη για τη

χώρα µας θα υπάρξουν και από τη δραστηριοποίηση
στον τοµέα των ΑΠΕ, καθώς το πλούσιο εγγενές
δυναµικό της Ελλάδας -ιδιαίτερα στο σκέλος της Ηλιακής
και Αιολικής Ενέργειας- συνιστά ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτηµα, που µπορεί να αξιοποιηθεί για να
συµβάλλει στην αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής
και την επίτευξη των στόχων της Συµφωνίας του
Παρισιού.Ωστόσο,  ο  ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ
υπογράµµισε πως ο Ενεργειακός Μετασχηµατισµός «θα
απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις σε έρευνα και υποδοµές
και θα διαρκέσει δεκαετίες, κατά συνέπεια δεν µπορεί να
επιτευχθεί οµαλά και µε εύλογο κόστος για την κοινωνία,
χωρίς την υπεύθυνη αξιοποίηση των συµβατικών πηγών
ενέργειας κατά τη µεταβατική περίοδο.»
Ο CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναφέρθηκε στην

ιδιαίτερα σηµαντική συνεισφορά του κλάδου Ενέργειας
στην Ελληνική οικονοµία, καθώς αποτελεί έναν από τους
κυρίαρχους πυλώνες ανάπτυξης της µεταποίησης τα
τελευταία χρόνια, ενώ επικαλέστηκε µελέτη που
εκπόνησε το ΙΟΒΕ το 2014 και κατέδειξε την καταλυτική
συνεισφορά του κλάδου ∆ιύλισης τόσο σε

Θα πάρουν πάνω από 15 εκατ.
ευρώ, ενώ οι συντάξεις των κοινών
θνητών συνεχίζουν να µειώνονται - 

«Μποναµά» ετοιµάζεται να δώσει η
κυβέρνηση στους πρώτους 100 πρώην
βουλευτές, που δικαιώθηκαν δικαστικά
για την εξίσωση των αποδοχών τους µε
αυτές του προέδρου του Αρείου Πάγου,
αναδροµικά από το 2009 και µετά.

Σύµφωνα µε τον
«Ελεύθερο Τύπο» το
ποσό ξεκινά από 15 εκατ.
ευρώ τουλάχιστον και
µπορεί να φτάσει ακόµη
και τα 50 εκατ. ευρώ, αν
εκδικαστούν και τελεσιδι-
κήσουν όλες οι προσφυ-

γές- που ξεπερνούν τις 160- των βουλευ-
τών που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή των
οικογενειών τους, αν οι ίδιοι έχουν απο-
βιώσει. 
Πρόκειται για ποσό που είναι εκτός

προϋπολογισµού και µέχρι στιγµής δεν το
γνωρίζει η Τρόικα, σύµφωνα µε το
δηµοσίευµα.
Η κυβέρνηση όµως έχει ψηφίσει ήδη τη

σχετική διάταξη για την επιστροφή αυτών
των αναδροµικών στο άρθρο 23 παράγρ-
αφος 4β και 4γ του νόµου Κατρούγκαλου.

Τον νόµο που από τη µία προέβλεπε άγρ-
ιες µειώσεις συντάξεων και ΕΚΑΣ και από
την άλλη τη τη διάταξη για επιστροφή
αναδροµικών σε πρώην -και σήµερα
συνταξιούχους- βουλευτές. 
Στον ίδιο νόµο µόνο για τους βουλευτές-

πρώην και νυν- δεν γινόταν αναφορά στο
θέµα του επανυπολογισµού συντάξεων
και στην ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, επι-
σηµαίνει η εφηµερίδα. 
Στο µέλλον, µέχρι το τέλος του 2018, θα

αποφασιστεί αν θα ενταχθούν και αυτοί
στις ρυθµίσεις του νόµου.
Σε ό,τι αφορά στα αναδροµικά, ανάµεσα

σε εκείνους που έχουν προσφύγει είναι ο
Άκης Τσοχατζόπουλος ο οποίος, όπως
είχε αποκαλύψει ο «Ελεύθερος Τύπος»
πριν από µία εβδοµάδα, φέρεται να διεκ-
δικεί ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ,
σύµφωνα µε τον δικηγόρο του.

Το σχέδιο για την αποπληρωµή
Με εξαµηνιαίες δόσεις, για όσους έχουν

λαµβάνειν από 50.000 ευρώ και πάνω
σχεδιάζει το υπουργείο Οικονοµικών να
επιστρέψει τις µισθολογικές και συνταξιο-
δοτικές διαφορές που προκύπτουν για
τους βουλευτές, από την εξίσωση των
αποδοχών τους µε εκείνες του προέδρου
του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε πληροφ-
ορίες της εφηµερίδας. 
Η συνολική επιστροφή των αναδροµικών

µπορεί να επεκτείνεται έως και πέντε χρό-
νια.Κατά µια δεύτερη προσέγγιση εξετά-
ζεται να καταβάλλεται το ποσό των ανα-
δροµικών σε ποσοστιαία αναλογία επί
του συνολικού δικαιούµενου ποσού,
δηλαδή τον πρώτο χρόνο να δοθεί το
20% των αναδροµικών, το δεύτερο χρόνο
άλλο ένα 20% κ.ο.κ., ώστε µέσα σε µια
5ετία να έχουν δοθεί όλα τα αναδροµικά.

ΜΜπποοννααµµάάςς  --  ππρρόόκκλληησσηη!!
Λεφτά υπάρχουν: Αναδροµικά για 
160 πρώην βουλευτές

∆έσµη 5 προτάσεων για την ουσιαστική ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας
κατέθεσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Γρηγόρης Στεργιούλης 
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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.

33ης / 2017 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ` αριθµ.
377/2017 απόφασης της Οικονοµι-
κής Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη
απόφασης για την ́ ΄Αναπροσαρµο-
γή Τελών χρήσεως Πεζοδροµίων &
Κοινόχρηστων χώρων οικονοµικού
έτους 2018΄́  σύµφωνα µε την υπ`
αρ. πρωτ. 641/17-08-2017 εισήγηση
του ∆/ντη της Οικ. Υπηρεσίας».

Αρ. Απόφ.:489/2017

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 10η Οκτω-
βρίου 2017, ηµέρα Τρίτη  και ώρα
19:30 µ.µ, συνήλθε σε τακτική  δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ`
αριθµ. 37046/05-10-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του Συµβου-
λίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α )̀.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρ-
όντα ήταν τα  22,  απόντα  11 και ονο-
µαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2) ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16) ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17) ΚEΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19) ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
22)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
2) ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3) ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4) ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6) ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
8) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
9) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρία-
ση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα
Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Νικ.
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 12ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο,
«Έγκριση της υπ  ̀ αριθµ. 377/2017
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
µε τίτλο, «Λήψη απόφασης για την
΄΄Αναπροσαρµογή Τελών χρήσεως
Πεζοδροµίων & Κοινόχρηστων χώρων
οικονοµικού έτους 2018΄́  σύµφωνα µε
την υπ  ̀ αρ. πρωτ. 641/17-08-2017

εισήγηση του ∆/ντη της Οικ. Υπηρ-
εσίας», έθεσε υπόψη των µελών την υπ
αριθµ   377/2017 απόφαση της Οικονο-
µικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ  Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 36ης
/ 2017        συνεδρίασης της Οικονο-
µικής  Επιτροπής του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 377 Θ Ε Μ Α :
Λήψη απόφασης για την «Αναπρο-
σαρµογή Τελών χρήσεως 
Πεζοδροµίων & Κοινοχρήστων
χώρων οικονοµικού έτους 2018»
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
641/17-08-2017 εισήγηση του ∆/ντή
της Οικ. Υπηρεσίας.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα στις 25 Αυγούστου
2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:30
π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνε-
δρίαση, η Οικονοµική  Επιτροπή  του
∆ήµου   Ασπροπύργου   κατόπιν  της
υπ’ αριθµ. 30325/21-08-2017  έγγραφ-
ης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής κ.
ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ - Αντιδηµάρχου,
που κοινοποιήθηκε νόµιµα µε ∆ηµοτικό
κλητήρα την 21-08-2017 σε καθένα των
συµβούλων σύµφωνα µε τα άρθρα 72,
74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί
«Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
και το Ν.3463/2006 «Κ.∆.Κ.».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο
µελών (9) παραβρέθηκαν (6).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. ΤΣΙΓΚΟΣ  ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)   
2. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤ.
3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΜΥΛΩΝΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
(Αν και προσκλήθηκαν  νόµιµα δεν
παραβρέθηκαν )

Ο  κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 4ο
θέµα της Ηµερήσιας διάταξης:
Θέτει υπόψη των µελών:
1) Την υπ’ αριθµ.πρωτ. 641/17-08-2017
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής
Υπηρεσίας κ. Φιλ. Πάνου που έχει ως
εξής:Θέµα: «Αναπροσαρµογή τελών
χρήσεως πεζοδροµίων και κοι-
νοχρήστων χώρων έτους 2018.».
Αξιότιµε, Κύριε Πρόεδρε,

προκειµένου η Οικονοµική Υπηρ-
εσία να προβεί στην σύνταξη
προσχεδίου του προϋπολογισµού για
το οικονοµικό έτος 2018, όπου προσ-
διορίζονται τα Έσοδα και τα Έξοδα του
∆ήµου για κάθε οικονοµικό έτος , πρέ-
πει η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει
απόφαση για την ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Το τέλος χρήσεως Πεζοδροµίων και κοι-
νοχρήστων χώρων καθορίζεται µε
κανονιστική απόφαση των µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής, άρθρο 13-
παρ.3 του Β.∆. 24/9-20/10-1958 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.
1080/1980 και τροποποιήθηκε µε µετα-
γενέστερες διατάξεις.
Λαµβάνοντας υπόψη την µεταβολή των
οικονοµικών συνθηκών στα ∆ιοικητικά
όρια του ∆ήµου µας άλλα και το όφελος
που έχει προκύψει κατά περίπτωση για
όσους χρησιµοποιούν κοινόχρηστους
χώρους προτείνουµε προς την Οικονο-
µική Επιτροπή την µηδενική αναπρο-
σαρµογή των συντελεστών ως εξής:
Το τέλος χρήσεως Πεζοδροµίων και κοι-
νοχρήστων χώρων καθορίζεται µε
κανονιστική απόφαση των µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής, άρθρο 13-
παρ.3 του Β.∆. 24/9-20/10-1958 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.
1080/1980 και τροποποιήθηκε µε µετα-
γενέστερες διατάξεις.
Λαµβάνοντας υπόψη την µεταβολή των
οικονοµικών συνθηκών στα ∆ιοικητικά
όρια του ∆ήµου µας άλλα και το όφελος
που έχει προκύψει κατά περίπτωση για
όσους χρησιµοποιούν κοινόχρηστους
χώρους προτείνουµε προς την Οικονο-
µική Επιτροπή την µηδενική αναπρο-
σαρµογή των συντελεστών ως εξής:

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθµό 489/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Κατά τα λοιπά ισχύει η
προηγούµενη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την
οποία καταρτίστηκε ο κανονισµός
παραχώρησης χρήσης
κοινοχρήστων χώρων.
Σηµείωση: Α΄ ΖΩΝΗ

Το τµήµα της ζώνης που
περικλείεται από τις οδούς Α.
Υψηλάντου και Ευαγγελιστρίας
προς ∆υσµάς, Περικλέους και
Φυλής προς Βορά,
Θεµιστοκλέους προς Ανατολάς
και Μεγαρίδος προς Νότο.

Στην Α΄ ΖΩΝΗ περιλαµβάνεται
και η Λ. ∆ηµοκρατίας και η
Παραλιακή Ζώνη.
Β΄ ΖΩΝΗ

Το υπόλοιπο τµήµα
ευρισκόµενο εντός των
διοικητικών ορίων της πόλης του
Ασπρόπυργου.

Μέχρι 30/06/2017 έχουν
εισπραχθεί 2.223,97€
(Κ.Α.0461.000).
Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ
πολύ όπως εισηγηθείτε στα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής για
να αποφασίσουν επί τούτου.       

Λαβών το λόγω ο κ. Ευάγγελος
Παπανικολάου δεν ψηφίζει το
θέµα και προτείνει τη µείωση
10% λόγω οικονοµικής κρίσης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος
κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν.
Τα µέλη αφού άκουσαν τον κ.
Πρόεδρο και αφού έλαβαν
υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 641/17-08-2017
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικ.
Υπηρεσίας.
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ πέντε (5)
δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ. 1)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ, 2)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ., 3)
ΦΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 4) ΚΑΓΙΑΣ
∆ΗΜ.& 5) ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ,
Εγκρίνουν την ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ TEΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ  ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018,
ήτοι οι συντελεστές
διαµορφώνονται ως εξής:

Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής
του συνδυασµού
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» κος Ιωάννης
∆. Ηλίας , προτείνει  µείωση
των Τελών χρήσεως Πεζοδρ-
οµίων & Κοινόχρηστων
χώρων .
Λαβών τον λόγο ο εκπρόσω-
πος  του συνδυασµού «
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κος
Αλέξανδρος Ν. Τσοκάνης,
προτείνει µείωση  των Τελών
χρήσεως Πεζοδροµίων &
Κοινόχρηστων χώρων  10%.
Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής
του συνδυασµού
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΕΝΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΠΟΛΗ» κος  Ευάγγελος ∆ηµ.
Παπανικολάου , προτείνει
µείωση των Τελών χρήσεως
Πεζοδροµίων & Κοινόχρηστων
χώρων  10%.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να
αποφασίσει  σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά
την προαναφερόµενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:
Την αριθµ   377/2017 απόφα-
ση της Οικονοµικής Επιτρο-
πής,
Την εισήγηση του Προέδρου,
κ. Αντωνίου Νικ. Καραµ-
πούλα,
Τις τοποθετήσεις των επικεφ-
αλής και των εκπροσώπων
των συνδυασµών,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης
της υπ` αριθµ. 377/2017
απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη
απόφασης για την ΄΄Αναπρ-
οσαρµογή Τελών χρήσεως
Πεζοδροµίων & Κοινόχρη-
στων χώρων οικονοµικού
έτους 2018΄΄ σύµφωνα µε
την υπ` αρ. πρωτ. 641/17-
08-2017 εισήγηση του ∆/ντη
της Οικ. Υπηρεσίας», τάχθη-
καν δέκα τρία  (13) µέλη του
Συµβουλίου, και ονοµαστικά
οι κ.κ. : 

1 ) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι ∆ Η Σ
ΑΒΡΑΑΜ
4) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
1 1 ) Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατά τάχθηκαν  εννέα (09)
µέλη του Συµβουλίου και
ονοµαστικά οι κ.κ. 

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ) Ν Τ Α Λ Α Κ Ω Σ Τ Α Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
6)ΜΑΥΡΑΚΗ –ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
9 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

και αποφασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
Α Ν Α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
σύµφωνα µε την υπ αριθµ
377/2017 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής και
υπ` αρ. πρωτ. 641/17-08-
2017 εισήγηση του ∆ιευθυ-
ντή της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας, ως κάτωθι:
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Εθνικός - Ασπρόπυργος 4-0

Σ
την  κορυφή της βαθµολογίας σκαρφάλωσε ο
Εθν ικός, ο οποίος συν έτριψε µε 4-0 στο «Γρη-
γόρης Λαµπράκης» τον  Ασπρόπυργο, σε

αγών α για την  4η αγων ιστική του 6ου οµίλου της
Γ΄Εθν ικής.

ΕΘΝΙΚΟΣ (Θύµιος Γεωργούλης): Σικαλιάς, Κων σταν -
τίν ου. Ρούσσης, Παυλάκης, Γερόλυµος, Μακρυγιάν ν ης
(65’ Λεων ιδόπουλος), Μισέλ (73’ Σωπασής), Κρητικός,
Στασιν ός (63’ Κατίδης), Ροµάν ο, Καραλής (65’ Μάν αλ-
ης).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Νίκος Κωτσοβός): ∆ιαµάν της,
Χουστουλάκης (58’ Καλέµι), Χαϊκάλης, Καλογρίδης (69’
Καραγιάν ν ης), Στρατάκης, Κατσίκης, Σταγάκης (46’
Μάγγος), Παπαν αστασίου, Νάκας, Ζωγράφος (46’
Ατµατσίδης), Νικολάου.

ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα στην ∆υτική
Αττική στην Α' και Β' κατηγορία

Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(5η αγων ιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 0-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ  0-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ  3-0
ΒΥΖΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 2-2

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 0-3
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-3

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(4η αγων ιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-2
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ1-5
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-2
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ1-2

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 68-60

∆ι αι τητές: Στρέµπας-Αναστασί ου
∆εκάλεπτα: 28-13, 43-33. 57-44, 68-60
Πανελευσι νι ακός (Τσαουσί δης): Αβραµί δης 5 Νι κο-

λακόπουλος 25 (5), Κελαϊ δής 2, Ηλι άδης 6 (2), Ρόκας,
Κεφάλας, Ζούµπος , Τζι άλλας 8, Στέφος 8, ∆ούκας 3,
Ματζι ώρης 11 (2), Χόρτσας.

Ίκαρος Νέας Σµύρνης (Παπαδάτος): Πασπαλάς 2,
Μελι σσούργος 1, Βελι ζι ώτης 12 (1), Γραµµατι κός 14,
Σπυρόπουλος 3 Ανέστης , Βούζας 9 (1), Λάβαρης , ∆ορ-
κοφί κης 5, Μι χαλόπουλος 4, Ζούκας . 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 77-76 

∆εκάλεπτα: 21-19, 38-33, 58-49, 77-76
∆ι αι τητές: Ρί ζος-Νάστος
Ηράκλει ο (Μακράκης): Σταµπουλής 4, Μποχωρί δης

21 (2), Λάκκας 12, Πετράκης 2, Λι ανός 22 (3), Πρωτογε-
ράκης 2, Καλατζής, Χάλαρης 11, Παπαδάκης 3, Μαραγ-
κουδάκης.

Μανδραϊ κός (Μπεκές): Τζι βελέκας 11, Κούσουλας 5
(1), Καραµπάτσος 10 (2), Γκαϊ ντάσοβ 9, Ντότσι , Γεωργο-
παπαδάκος 15 (4), Μουστόπουλος 5, Βαφί ας 6, Παπα-
πέτρος, Ψυλέας 15

Β' Εθνική
Τα αποτελέσµατα:
Ιπποκράτης Κω-Ιωνι κός Νι καί ας 61-70
ΑΕ Ν. Κηφι σι άς-∆άφνη ∆. 72-79
Πανερυθραϊ κός-Τρί των 72-80
Πρωτέας Β.-Κορωπί  75-66
ΚΑΟΚ-∆ι αγόρας ∆ρ. 71-78
Παγκράτι -ΕΦΑΟ Ζωγράφου 67-99
Ηράκλει ο-ΓΣ Μάνδρας 77-76
Πανελευσι νι ακός-Ίκαρος Ν. Σµύρνης 68-60

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ

""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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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.

33ης / 2017  συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.                                                                     

Αρ. απόφ.487/2017
ΘΕΜΑ:  Έγκριση της υπ  ̀ αριθµ.
375/2017 απόφασης της Οικονοµι-
κής Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη
απόφασης για την ́ ΄Αναπροσαρµο-
γή ∆ηµοτικού φόρου οικονοµικού
έτους 2018΄́  σύµφωνα µε την υπ`
αρ. πρωτ. 638/17-08-2017 εισήγηση
του ∆/ντη της Οικ. Υπηρεσίας».
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την  10η Οκτω-
βρίου   2017, ηµέρα  Τρίτη και ώρα
19:30 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµό-
σια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα
από την υπ’αριθµ. 37046/05-10-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κ. Αντώνιου Ν. Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του Συµβου-
λίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α 8́7). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
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.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
18.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

19.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 0 . ΤΣ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ ΤΑ Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
22.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
3. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
8. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
9. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακ-
τικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Ν. Καρ-
αµπούλας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης,  
εισηγούµενος το 10ο θέµα της Ηµερή-
σιας ∆ιάταξης  µε τίτλο: «Έγκριση της
υπ  ̀ αριθµ. 375/2017 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο,
«Λήψη απόφασης για την ΄́Αναπρο-
σαρµογή ∆ηµοτικού φόρου οικονοµι-
κού έτους 2018΄́  σύµφωνα µε την υπ`
αρ. πρωτ. 638/17-08-2017 εισήγηση
του ∆/ντη της Οικ. Υπηρεσίας», έθεσε
υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, την υπ’ αριθµ. 375/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Ασπροπύργου, η οποία
έχει ως εξής :
«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ  Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ.
36ης  / 2017 συνεδρίασης της Οικο-
νοµικής  Επιτροπής 
του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 375 Θ Ε Μ Α :
Λήψη απόφασης για την «Αναπρο-
σαρµογή ∆ηµοτικού φόρου οικονο-
µικού έτους 2018» σύµφωνα µε
την υπ’ αρ. πρωτ. 638/17-08-2017
εισήγηση του ∆/ντή της Οικ. Υπηρ-
εσίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα στις 25
Αυγούστου 2017 ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 08:30 π.µ., συνήλθε σε τακτι-
κή δηµόσια συνεδρίαση, η Οικονοµική
Επιτροπή  του  ∆ήµου   Ασπροπύρ-
γου   κατόπιν  της υπ’ αριθµ.
30325/21-08-2017  έγγραφης πρόσ-
κλησης του Προέδρου αυτής κ.
ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ - Αντιδηµάρχου,
που κοινοποιήθηκε νόµιµα µε ∆ηµο-
τικό κλητήρα την 21-08-2017 σε καθ-
ένα των συµβούλων σύµφωνα µε τα
άρθρα 72, 74, 75 και 225 του

Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονι-
κής της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» και το Ν.3463/2006
«Κ.∆.Κ.».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε
σύνολο µελών (9) παραβρέθηκαν (6).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. ΤΣΙΓΚΟΣ  ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)   
2. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤ.
3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΜΥΛΩΝΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
(Αν και προσκλήθηκαν  νόµιµα δεν
παραβρέθηκαν )

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος το
2ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης:
Θέτει υπόψη των µελών:
1) Την υπ’ αριθµ.πρωτ. 638/17-08-
2017 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας κ. Φιλ. Πάνου
που έχει ως εξής:

Θέµα : «Αναπροσαρµογή ∆ηµοτικού
Φόρου Οικονοµικού Έτους 2018».
Κύριε Πρόεδρε,
σας γνωρίζω ότι σύµφωνα µε την υπ΄
αρίθµ. 50395/28-11-1997 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών
∆ηµοσίας ∆ιοίκησης & Αποκέντρω-
σης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
εγγράφονται ΕΣΟ∆Α που προβλέ-
πονται από διάταξη νόµου.
Ο ∆ηµοτικός Φόρος είναι Έσοδο
που προβλέπεται από διάταξη
νόµου και συγκεκριµένα µε το Ν.
1080/80 παρ. 1 στο άρθρο 10.
Εν’ όψη της συντάξεως του
προσχεδίου του προϋπολογισµού
για το Οικονοµικό έτος 2018 πρέπει
η Οικονοµική Επιτροπή να αποφ-
ασίσει για την αναπροσαρµογή ή µη
των συντελεστών  του ∆ηµοτικού
Φόρου.
Τα Έσοδα του ∆ηµοτικού Φόρου
µπορούν να διατεθούν για την κάλ-
υψη οποιασδήποτε δαπάνης και
περιλαµβάνονται στα Τακτικά
Έσοδα του ∆ήµου (Εγκ.
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α 79061/30-10-1980),
σας γνωρίζω δε, ότι έως την
30/06/2017 εισπράχθηκε το ποσό
των  2.649.321,68 Ευρώ (Κ.Α. 0511.) 
Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούµαι
Τη µηδενική αναπροσαρµογή των
συντελεστών του ∆ηµοτικού Φόρου
για το έτος 2018 ως εξής:

Εν συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη, Επικεφα-
λής της παράταξης «Ασπρόπυργος-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», και µείζονας αντι-
πολίτευσης, προκειµένου να καταθέ-
σει την πρόταση του για το θέµα.
Λαβών τον λόγο ο κος Ηλίας, αναφ-
έρει πως δεν συµφωνεί µε την µηδε-
νική Αναπροσαρµογή του ∆ηµοτι-
κού Φόρου για το Οικονοµικό έτος
2018, και πως πάγια θέση του απο-
τελεί η σταδιακή µείωση του, της
τάξεως του 20%.
Ακολoύθως, ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κο Τσοκάνη Αλέ-
ξανδρο, ο οποίος δεν συµφωνεί µε
την µηδενική Αναπροσαρµογή του
∆ηµοτικού Φόρου για το Οικονοµικό
έτος 2018, και προτείνει στο Σώµα
µείωση του, της τάξεως του 22%.

Έπειτα ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο
στον κο Παπανικολάου Ευάγγελο,
Επικεφαλής της παράταξης
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ», ο οποίος δεν
συµφωνεί µε την µηδενική Αναπρο-
σαρµογή του ∆ηµοτικού Φόρου για
το Οικονοµικό έτος 2018, και προ-
τείνει στο Σώµα µείωση του, της
τάξεως του 10%.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την 

προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση του Προέδρου,
κου Αντώνιου Καραµπούλα,
2. Την υπ’ αριθµ. 375/2017
απόφασης της Οικονοµικής Επι-
τροπής, 
3.Την υπ  ̀ αρ. πρωτ. 638/17-08-
2017 εισήγηση του ∆/ντη της
Οικ. Υπηρεσίας,
4.Την πρόταση του κου Ηλία
Ιωάννη,
5.Την πρόταση του κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου,
6.Την πρόταση του κου Παπανι-
κολάου Ευάγγελου,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Έγκρισης της
υπ  ̀αριθµ. 375/2017 απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής µε
τίτλο, «Λήψη απόφασης για την
΄΄Αναπροσαρµογή ∆ηµοτικού
φόρου οικονοµικού έτους
2018΄  ́σύµφωνα µε την υπ  ̀αρ.
πρωτ. 638/17-08-2017 εισήγηση
του ∆/ντη της Οικ. Υπηρεσίας,
τάχθηκαν δεκα τρία (13) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά
οι κ.κ. :

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Κατά τάχθηκαν  εν ν έα (9) µέλη
του Συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ. :
1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 3.
ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
4. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, 5.
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, 6. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ,
7. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 8. ΤΣΟΚΑΝΗΣ
Α Λ Ε Ξ Α Ν ∆ Ρ Ο Σ ,
9 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

κ α ι
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει  την   ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
Α Ν Α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018,
σύµφ ων α µε την  υπ  ̀ αριθµ.
375/2017 απόφ αση της Οικον ο-
µικής Επιτροπής  και την  υπ`
αρ. πρωτ. 638/17-08-2017 εισήγ-
ηση του ∆ιευθυν τή της Οικον ο-
µικής Υπηρεσίας, ως κάτωθι :

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό
487/2017.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Λαβών το λόγω ο κ. Ευάγγελος
Παπανικολάου δεν ψηφίζει το θέµα
και προτείνει τη µείωση 10% λόγω
οικονοµικής κρίσης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε
τα µέλη να αποφασίσουν.
Τα µέλη αφού άκουσαν τον κ. Πρόε-
δρο και αφού έλαβαν υπόψη:
1.Την υπ’ αριθµ. 638/17-08-2017
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικ. Υπηρ-
εσίας.
2.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
3.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ πέντε (5)
δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ. 1)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ, 2)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ., 3)
ΦΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 4) ΚΑΓΙΑΣ
∆ΗΜ.& 5) ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ,
Εγκρίνουν τη Μηδενική Αναπροσα-
ρµογή των συντελεστών του ∆ηµο-
τικού Φόρου Οικονοµικού Ετους
2018, ήτοι οι συντελεστές διαµορ-
φώνονται ως εξής:
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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.
33ης/2017 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  488/2017
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ  ̀ αριθµ.
376/2017 απόφασης της Οικο-
ν οµικής Επιτροπής µε τίτλο,
«Λήψη απόφασης για την  “Αν α-
προσαρµογή Τελών  χρήσεως
Υπεδάφους οικον οµικού έτους
2018” σύµφων α µε την  υπ  ̀αρ.
πρωτ. 640/17-08-2017 εισήγηση
του ∆/ν τη της Οικ. Υπηρεσίας».

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
10η Οκτωβρίου  2017, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 µ.µ., συνήλθε
σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθµ.
37046/05-10-2017 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 ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα
22 και απόντα τα 11, και ονοµαστι-
κά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
16.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
1 9 . ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
20.ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
2 2 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
4.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
5.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
6.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7.ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
8.ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
9.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

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
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 11ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιά-
ταξης µε τίτλο: «Έγκριση της υπ`
αριθµ. 376/2017 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο,
«Λήψη απόφασης για την “Αναπρ-
οσαρµογή Τελών χρήσεως Υπε-
δάφους οικονοµικού έτους 2018”
σύµφωνα µε την υπ  ̀ αρ. πρωτ.
640/17-08-2017 εισήγηση του

∆/ντη της Οικ. Υπηρεσίας», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβου-
λίου την υπ’ αριθµ. Αρ. 376/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-
πής, η οποία έχει ως εξής:

«Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 3ο θέµα της Ηµε-
ρήσιας διάταξης:

Θέτει υπόψη των µελών:
1) Την υπ’ αριθµ.πρωτ. 640/17-

08-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Φιλ.
Πάνου που έχει ως εξής:

Θέµα: « Αναπροσαρµογή
τελών χρήσεως υπεδάφους
έτους 2018 ».

Κύριε Πρόεδρε,
προκειµένου η Οικονοµική

Υπηρεσία να προβεί στην
σύνταξη του προσχεδίου του
προϋπολογισµού για το οικονο-
µικό έτος 2018, όπου προσδιο-
ρίζονται τα Έσοδα και τα Έξοδα
του ∆ήµου για κάθε οικονοµικό
έτος , πρέπει η Οικονοµική Επι-
τροπή να λάβει απόφαση για την
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ που
εγκαθιστούν τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικτύου
αποχέτευσης , ύδρευσης, αποθη-
κών , βενζιναντλιών ή που χρη-
σιµοποιούν κατ  ́ άλλο τρόπο το
υπέδαφος των κοινόχρηστων
χώρων του ∆ήµου.

Το τέλος χρήσεως Υπεδάφους
προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 13 του από
24/09/1958 Β. ∆/τος και τις σχετι-
κές διατάξεις του ν.3463/2006.

Λαµβάνοντας υπόψη την
µεταβολή των οικονοµικών
συνθηκών στα ∆ιοικητικά Όρια
του ∆ήµου µας αλλά και το όφε-
λος που έχει προκύψει κατά
περίπτωση για όσους χρησιµο-
ποιούν το Υπέδαφος, προτείνο-
υµε προς την Οικονοµική Επιτρ-
οπή την µηδενική αναπροσαρµο-
γή των συντελεστών ως εξής :

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για περιοχές εντός

σχεδίου πόλεως

2. Για περιοχές εκτός
του σχεδίου πόλεως
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Σ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
463,40€ ανά κυβικό µέτρο
579,19€ ανά κυβικό 
µέτρο

Μέχρι 30/06/2017 εισπράχθη-
καν - βεβαιώθηκαν 300.582,24€
(Κ.Α. 2119.006).

Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ
πολύ όπως εισηγηθείτε στα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής για
να αποφασίσουν επί τούτου. 

Λαβών το λόγω ο κ. Ευάγγε-
λος Παπανικολάου δεν ψηφίζει
το θέµα και προτείνει τη µείωση
10% λόγω οικονοµικής κρίσης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος
κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν.

Τα µέλη αφού άκουσαν τον κ.
Πρόεδρο και αφού έλαβαν
υπόψη:

Την υπ’ αριθµ. 640/17-08-2017
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικ.
Υπηρεσίας.

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Πέντε (5)

δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ. 1)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ, 2)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ., 3)
ΦΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 4) ΚΑΓΙΑΣ
∆ΗΜ. & 5) ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ,
Εγκρίνουν τη Μηδενική Αναπρ-
οσαρµογή των συντελεστών
Tελών Χρήσεως Υπεδάφους
Οικονοµικού έτους 2018, ήτοι οι
συντελεστές διαµορφώνονται
ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για περιοχές εντός

σχεδίου πόλεως
2. Για περιοχές εκτός
του σχεδίου πόλεως
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Σ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
463,40€ ανά κυβικό µέτρο
579,19€ ανά κυβικό 
µέτρο
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον

λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη, Επικεφα-
λής της παράταξης «Ασπρόπυργος-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», για να καταθέσει την

πρότασή του επί του θέµατος.
Ο κος Ηλίας Ιωάννης, ανέφερε ότι

πρόταση της παράταξής του είναι η
αύξηση των συντελεστών Tελών Χρή-
σεως Υπεδάφους το Οικονοµικό έτος
2018, ειδικά στους χώρους υπεδάφο-
υς των εκτός σχεδίου περιοχών .

Έπειτα ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο
στον κο Τσοκάνη Αλέξανδρο, Εκπρό-
σωπο της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου», ο
οποίος τάχθηκε υπέρ της πρότασης
της υπηρεσίας.  

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον κ. Ευάγγελο Παπανικολά-
ου, Επικεφαλής της παράταξης «Ανε-
ξάρτητος  Ενωτικός  Συνδυασµός
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», ο οποίος
τάχθηκε υπέρ της πρότασης της
υπηρεσίας.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.

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

•την υπ’ αριθµ. Αρ. 376/2017 απόφ-
αση της Οικονοµικής Επιτροπής,

•τις  τοποθετήσεις  των Επικεφαλής
– Εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης,

•την υπ  ̀αρ. πρωτ. 640/17-08-2017
εισήγηση του ∆/ντη της Οικ. Υπηρ-
εσίας,

•την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Έγκρισης της
υπ  ̀ αριθµ. 376/2017 απόφασης
της Οικον οµικής Επιτροπής µε
τίτλο, «Λήψη απόφασης για την
“Αν απροσαρµογή Τελών  χρή-
σεως Υπεδάφους οικον οµικού
έτους 2018” σύµφων α µε την
υπ  ̀ αρ. πρωτ. 640/17-08-2017
εισήγηση του ∆/ν τη της Οικ.
Υπηρεσίας», τάχθηκαν  δεκα-
πέν τε (15) µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά οι κ.κ.:

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
1 5 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

Κατά, τάχθηκαν  εφτά  (7)  µέλη
του συµβουλίου και ον οµαστικά
οι κ.κ. : 

1.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
6.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει τη Μηδεν ική Αν απρο-

σαρµογή των  συν τελεστών
Tελών  Χρήσεως Υπεδάφ ους
Οικ. Έτους 2018, σύµφων α µε
την  υπ  ̀αριθµ. 376/2017 απόφα-
ση της Οικον οµικής Επιτροπής
και την  υπ  ̀αρ. πρωτ. 640/17-08-
2017 εισήγηση του ∆ιευθυν τή
της Οικον οµικής Υπηρεσίας, ως
κάτωθι :

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για περιοχές εν τός

σχεδίου πόλεως
2. Για περιοχές εκτός

του σχεδίου πόλεως
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Σ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
463,40€ αν ά κυβικό µέτρο
579,19€ αν ά κυβικό µέτρο
Αφού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-

ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό
488/2017.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

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

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

Ο ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η

ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 12

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

O ΓΑΒΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΚΑΡΠΑΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000



16-θριάσιο ∆ευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017


