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Τ

ην Πέµπτη 10 Μαΐου 2018 παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό ο σταθµός του Προαστιακού στο Ζεφύρι. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει για ακόµα µια φορά το ∆ήµο Φυλής που δεν παρακολουθεί, απλά, τα γεγονότα, αλλά τα
διαµορφώνει.
Όπως είναι γνωστό ο ∆ήµος Φυλής είχε ανακοινώσει από τις19 Απριλίου 2018 ότι ο Σταθµός του Προαστιακού στο
Ζεφύρι θα λειτουργούσε πριν από τις 15 Μαΐου 2018, βασισµένος σε έγγραφο του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππου Τσαλίδη.
Την αποστολή του εγγράφου είχε προκαλέσει ο Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος, γνωστοποιώντας στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ότι µερίµνησε, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΟΤΕ, για τη σύνδεση του
Σταθµού µε τα δίκτυα τηλεφωνίας και το διαδίκτυο. Σηµειωτέον ότι η παράλειψη σύνδεσης µε τα δίκτυα τηλεφωνίας
και διαδικτύου ήταν η αιτία που καθυστερούσε τη λειτουργία του Σταθµού.
Ο σταθµός Ζεφύρι κατασκευάσθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ, εντός υπάρχουσας κατασκευής της Αττικής Οδού και αποτέλεσε αυτοτελές τεχνικό αντικείµενο του έργου: «Κατασκευή Β΄ Λειτουργικής Φάσης Συγκροτήµατος Θριασίου και
κατασκευή Σ.Σ. Ζεφυρίου» (Α.Σ. 541/13).
Οι κατασκευές στο Σιδηροδροµικό Σταθµό (Σ.Σ.) Ζεφυρίου διακρίνονται σε πέντε οµάδες:
1.
Η αποβάθρα (µε τους βοηθητικούς της χώρους και τον υπόγειο Η/Μ χώρο σε τµήµα της), τα κλιµακοστάσια
ανόδου και τα φρεάτια των ανελκυστήρων µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα
2.
Τα στέγαστρα κάλυψης των δύο χώρων εισόδου στον σταθµό και τα εξωτερικά και εσωτερικά τοιχώµατα
αυτών µε µεταλλικό φέροντα οργανισµό.
3.
Οι πρόσθετοι έξοδοι διαφυγής προς τα άκρα της σήραγγας µε εκσκαφή και επανεπίχωση, µέσω διαδρόµων
παράλληλων προς τις σιδηροδροµικές γραµµές και εξωτερικών κλιµακοστασίων προς την επιφάνεια.
4.
Οι κατασκευές και καλύψεις διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εισόδων.
5.
Οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Ο σταθµός Ζεφύρι είναι ο πρώτος σταθµός του Προαστιακού της Αθήνας που παραδίδεται τα τελευταία τριάµιση
χρόνια. Τελευταία παράδοση σταθµού είχαµε το Σεπτέµβριο του 2014 όταν είχε ανοίξει ο σταθµός Ταύρος ενώ
νωρίτερα την ίδια χρονιά είχαν ανοίξει οι σταθµοί Πύργος Βασιλίσσης και Κάτω Αχαρνές. Κατασκευή άλλου σταθµού
στα τµήµατα του Προαστιακού που βρίσκονται σε λειτουργία σήµερα δεν προβλέπεται.

ΟΛΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆Σ Ασπροπύργου για «Κλεισθένη»:

Σχέδιο για αδύναµους δήµους, ανίσχυρους
∆ηµάρχους και ∆ηµοτικά Συµβούλια «Βαβέλ»

Σ

υζήτηση
επί
του
Νοµοσχεδίου
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», που αφορά τη µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγµατοποιήθηκε προχθες
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου.
Σηµειώνουµε πως το συµβούλιο συζήτησε και
έλαβε απόφαση επί του σχετικού Ψηφίσµατος της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.).

Ο δήµαρχος Νικόλαος Μελετίου στο ψήφισµα
που πρότεινε στο Σώµα υπογράµµισε µεταξύ
άλλων τα εξής: Με το προωθούµενο Σχέδιο τίθενται σε κίνδυνο οι κοινωνικές υπηρεσίες των
∆ήµων. Αυξάνεται το φορολογικό βάρος των
πολιτών και κατασκευάζονται ∆ήµοι όµηροι του
εκάστοτε Υπουργού, που θα ορίζει τον Επόπτη
Νοµιµότητας. (Η απόφαση στη σελίδα 10)
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θριάσιο-3

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Μ

ε την έν αρξη της θεριν ής ποτιστικής περιόδου, µε τον πιο ακαταν όητο τρόπο, άγν ωστος
ή άγν ωστοι, έδειξαν για ακόµη µία φορά την
περιφρόν ησή τους, προς όλους τους δηµότες, κατα-

στρέφον τας µέρος του δικτύου του αυτόµατου
ποτίσµατος, σε πλατείες του ∆ήµου µας.
Πρόκειται για επαν αλαµβαν όµεν ες δολιοφθορές,
µιας και παρόµοιες σε διαφορετικά σηµεία της πόλης
προκλήθηκαν και πέρυσι σχ εδόν την ίδια περίοδο.
Τις προηγούµεν ες ηµέρες διαπιστώθηκε, από το
συν εργείο των υδραυλικών του ∆ήµου Χαϊδαρίου, ότι
άγν ωστοι, προκαλούν κατ’ επαν άληψη, ζηµιές στα
ποτιστικά συστήµατα των πλατειών .
Ειδικότερα ζηµιές καταγράφηκαν :
Πλατεία Ελευθερίας
Πλατεία Πλουµπίδη
Περίβολος Παλατάκι και Κτίριο Γύζη
Στις παραπάν ω πλατείες και περιοχ ές είν αι εν δεικτικό το µέν ος που υποδεικν ύουν ορισµέν οι χ ρησιµοποιών τας ακόµα και εργαλεία προκειµέν ου ν α µεγιστοποιήσουν τις φθορές στον εξοπλισµό.
Είν αι χ αρακτηριστικό ότι ο ∆ήµος µας επιβαρύν εται

ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ

συν εχ ώς µε έξοδα αν τικατάστασης και αν τιµετώπισης
των φθορών , την ίδια στιγµή που θα µπορούσαν ν α
διατεθούν σε ν έες υποδοµές.
Με αφορµή τα παραπάν ω γεγον ότα, τα οποία αποτελούν συν τον ισµέν ο σχ έδιο δολιοφθοράς των
χ ώρων πρασίν ου απευθύν ουµε έκκληση προκειµέν ου ν α προστατεύσουµε τη ∆ηµόσια περιουσία που
µας αν ήκει. Πέραν αυτού, είν αι και η οικον οµική διάσταση µιας και επιβαρύν εται ο ∆ήµος και οι ∆ηµότες µε
τα έξοδα αν τικατάστασης.
Καλούµε τους κατοίκους ν α συµβάλουν στην προστασία των χ ώρων πρασίν ου, από βαν δαλισµούς και
δολιοφθορές, ειδοπ οιών τας άµεσα το ∆ήµο σε
περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε προσπάθεια δολιοφθοράς.
Για ν α έχ ουµε µια πόλη που παρέχ ει στους κατοίκους της όµορφους και πράσιν ους χ ώρους αν αψυχ ής
απαιτείται σεβασµός της ∆ηµόσιας περιουσίας

στον ∆ήµο Φυλής εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

Μ

ε εν τατικούς ρυθµούς συν εχ ίζεται η αποψίλωση στο ∆ήµο Φυλής, στο
πλαίσιο του σχ εδιασµού της ∆ιεύθυν σης Περιβάλλον τος και Πρασίν ου, µε
στόχ ο την πυροπροστασία και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
Την επιχ είρηση καθαρισµού παρακολουθεί και φέτος, από κον τά, ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς ο οποίος εν ηµερώθηκε αν αλυτικά στο γραφείο του, την
Τετάρτη 9 Μαΐ ου 2018, από τον αρµόδιο Αν τιδήµαρχ ο Μιχ άλη Οικον οµάκη για τις
εν έργειες που έχ ουν γίν ει και για εκείν ες που προγραµµατίζον ται για το επόµεν ο
διάστηµα.

«Έχ ουµε φτάσει σε καλό επίπεδο, έχ ει γίν ει σοβαρή δουλειά και σε σύν τοµο χ ρον ικό διάστηµα. Συν εχ ίζουµε εν τατικά γιατί ήδη έχ ουµε υψηλές θερµοκρασίες και
υπάρχ ει κίν δυν ος πυρκαγιών » υπογράµµισε ο Χρήστος Παππούς, ο οποίος στη
συν έχ εια, επισκέφθηκε τους χ ώρους όπου επιχ ειρούσαν τα µηχ αν ήµατα του
∆ήµου σε Λίµν η, ∆ροσούπολη, Αη Γιώργη, Ζωφριά και κέν τρο Άν ω Λιοσίων .
«∆ουλεύουµε, ταυτόχ ρον α, σε πέν τε πολεοδοµικές εν ότητες, µε σκοπό ν α αποψιλωθεί από το σύν ολο της έκτασης του ∆ήµου. Ο σχ εδιασµός που κάν αµε βασίζεται στην εµπειρία των προηγούµεν ων ετών και έχ ουµε δώσει προτεραιότητα στα
σηµεία υψηλού κιν δύν ου», σηµείωσε ο Μιχ άλης Οικον οµάκης.

Παράλληλα, εργαζόµεν οι της ∆ιεύθυν σης Περιβάλλον τος καθαρίζουν µε
χ ορτοκοπτικά µηχ αν ήµατα τα σηµεία
όπου δεν έχ ουν πρόσβαση τα βαριά
µηχ αν ήµατα .
Η ∆ιεύθυν ση Περιβάλλον τος και
Πρασίν ου θα π αραµείν ει σε επ αγρύπν ιση µέχ ρι το τέλος της αν τιπυρικής περιόδου.
Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι ο ∆ήµος έχ ει
την ευθύν η της αποψίλωσης στους
κοιν όχ ρηστους και κοιν ωφελείς χ ώρους. Την ευθύν η της αποψίλωσης των
οικοπέδων έχ ουν οι ιδιοκτήτες τους,
σύµφων α µε την παράγραφο 26 του
άρθρου 94 του ν . 3852/2010 (ΦΕΚ Α’
87) που ορίζει τα εξής:
«(Στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ α’ βαθµού αν ήκουν ) η µέριµν α, σύµφων α µε
τις ισχ ύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχ ρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, ν οµείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χ ώρων , που βρίσκον ται εν τός πόλεων , κωµοπόλεων και οικισµών
και σε απόσταση µέχ ρι 100 µέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχ ρέωση
αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τους δήµους, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των
υπόχ ρεων . Σε βάρος εκείν ων που δεν συµµορφών ον ται επιβάλλεται πρόστιµο
πεν ήν τα (50) λεπτών , αν ά τετραγων ικό µέτρο του οικείου χ ώρου, το οποίο και
αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχ ετική
δαπάν η του δήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήν υση για το αδίκηµα του
άρθρου 433 του Ποιν ικού Κώδικα».

συνεχί ζεται στη σελ. 8
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑC

Σ

του κουφού την πόρτα, όσο
θέλεις βρόντα, λέει µια
ελληνική παροιµία. Με τα
σηµερινά δεδοµένα, ακούνε ακόµα
και οι κωφοί αλλά κάνουν ότι δεν
ακούνε γιατί κάποιο µικρόβιο τους
έχει επηρεάσει τόσο πολύ που
έχουν µπερδέψει τα πράγµατα.
Η µοσχοβολιά της σκατίλας, που
έχει επηρεάσει ολόκληρη τη ∆υτική
Αττική, σε συνδυασµό µε το µικρόβιο του χρήµατος έχει φέρει τα πάνω
κάτω. Πουληµένες συνειδήσεις,
ύποπτες συναλλαγές, πολιτικές

παρεµβάσεις, κρυµένα
χαρτιά, καινούρια σχέδια και πολύ εκµετάλλευση στο βωµό της
δόξας και του χρήµατος .
Κάθε µέρα, χτυπούν
οι καµπάνες πένθιµα
στην περιοχή µας που οι άνθρωποι
πεθαίνουν νέοι.
Τι να φταίει άραγε; Εκτός από
τους ανθρώπους, κάθε µέρα πεθαίνουν τα παιδιά µας, ο τόπος µας,
το φυσικό περιβάλλον, οι ελπίδες, τα
όνειρα και οι φιλοδοξίες για ένα
καλύτερο αύριο.
Πως όµως µπορούµε να σκεφτούµε το καλύτερο όταν κάθε µέρα
πάµε από το κακό στο χειρότερο.
Οι νόµοι, το Σύνταγµα των Ελλήνων και όλοι αυτοί οι νοµοθέτες, δε
βλέπουν ότι καταπατούνται τα ανθ-

ρώπινα δικαιώµατα σε βαθµό
επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο
και την ∆ηµόσια τάξη; Αναρωτιέµαι,
αν δεν υπήρχε η οικονοµική συναλλαγή, θα ήταν ακόµα τα σκουπίδια
εδώ;
Τι γίνεται άραγε µε αυτή τη συναλλαγή των αντισταθµιστικών που
ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στον
πολίτη και µόνο στον πολίτη; Τα
τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες συλλογικότητες, φορείς και
πολίτες αντιδρούν.
Επιστήµονες, πανεπιστήµια και
περιβαλλοντολογικοί οργανισµοί,
χτυπούν το καµπανάκι του κινδύνου.
Ο λαός κάθε µέρα ξεσηκώνεται κα
φωνάζει θέλοντας να προστατεύσει
ότι απέµεινε.
Όπως φαίνεται όµως, όλα είναι
εικονικά γιατί στην πραγµατικότητα
έχουν υπογραφή, συµβάσεις, έχουν

Στάση εργασίας
αύριο για τους
εργαζόµενους του
δήµου Φυλής
Απο τις 12 το µεσηµέρι µεχρι και
τη λήξη του ωραρίου θα απέχουν
απο τα καθήκον τά τους οι

εργαζόµεν οι του ∆ήµου Φυλής.

Παράλληλα θα πραγµατοποιήσουν
συγκέν τρωση στην Αθήν α, µε

σύν θηµα «καµία απολύση – άµεση
µετατροπή των συµβάσεων σε
αορίστου χρόν ου»

γίνει προγραµµατισµοί και το
αποχωρητήριο της Αττικής, η ∆υτική
Αττική δηλαδή, θα συνεχίσει να
δέχεται όλο αυτόν τον όγκο των
σκουπιδιών για να προσφέρει όλα
αυτά τα θανάσιµα αποτελέσµατα
αντί τα αντισταθµιστικά στους
πολίτες.
Σε λίγο έρχονται εκλογές και δια
λόγου θα µας λύσουν πάλι όλα µας
τα προβλήµατα, µεταξύ αυτών και
της χωµατερής.
Κατά τ’ άλλα; Στου κουφού την
πόρτα όσο θέλεις βρόντα!!
Πρέπει να το πάρουµε απόφαση
κατ΄απως φαίνεται όλοι ότι τέτοια
προβλήµατα σαν της χωµατερής,
µόνο µε προεκλογικές υποσχέσεις
λύνονται και όταν τελειώνουν οι
εκλογές, επανέρχονται.
Γ. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Σπουδαστική Συναυλία
του ∆ηµοτικού Ωδείου
Ασπροπύργου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2018

Ο ∆ήµαρχος Ασπ ροπ ύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπ ουραντάς, π ροσκαλούν όλους του ∆ηµότες, την Παρασκευή, 11
Μαΐου 2018 και ώρα 7:30 µ.µ., στο ∆ηµοτικό
Κινηµατοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» στη γιορτή π ου
π ροετοίµασαν τα π αιδιά του ∆ηµοτικού Ωδείου,
µε π ολύ σεβασµό και αγάπ η – ως
αντίδωρο- στο ιερό π ρόσωπ ο της µάνας.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 9/5/2018

θριάσιο-5

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆/ν ση Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης, Περιβάλλον τος και Πρασίν ου

Καθαρισµοί οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων
χώρων, ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου µας σας καλεί
σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24 ΜΑΗ 2018 , ΩΡΑ 6.30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ , ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Θέµατα της γενικής συνέλευσης είναι :
1.οικονοµικός απολογισµός για τον τελευταίο χρόνο και
έγκριση του ισολογισµού για τον επόµενο χρόνο.
2. ∆ιοικητικός απολογισµός και πρόγραµµα δράσης του
σωµατείου µας.
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες
του σωµατείου µας.
Συναδέλφισες , συνάδελφοι
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ , οι εταίροι της, στην ΕΕ
και το ∆ΝΤ σε συµπαιγνία µε τα άλλα αστικά κόµµατα ,
ετοιµάζονται από τον Γενάρη του 2019 να µετατρέψουν
τις συντάξεις µας σε προνοιακά επιδόµατα , εφαρµόζοντας τον νόµο Κατρούγκαλου που προβλέπει την προσωπική διαφορά και προχωράνε στον επαναϋπολογισµό
των συντάξεων.
Το συνταξιουχικό κίνηµα, στα πλαίσια της συντονιστικής επιτροπής των οµοσπονδιών και συνταξιουχικών
οργανώσεων πανελλαδικά ,έχει προγραµµατίσει σειρά
κινητοποιήσεων για να µην επιτρέψουµε να γίνει κάτι
τέτοιο. Για το πώς καλύτερα θα οργανώσουµε τον αγώνα
µας και πως θα πετύχουµε τον καλύτερο προγραµµατισµό δράσης του σωµατείου µας, είναι ζήτηµα ,που ο καθένας από εµάς µπορεί να συµβάλει µε τη συµµετοχή του
,στη γενική συνέλευση ,παίρνοντας µέρος και στη συζήτηση που θα γίνει για αυτό.
ΠΑΡΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

Αγαπητοί δηµότες
Σας ενηµερώνουµε ότι οι ιδιοκτήτες, νοµείς
και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρί σκονται εντός
πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους,
υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα
ξερά χόρτα (και στην αποµάκρυνση τους), στην
αποµάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειµµένων
καυστών ή εκρήξιµων υλικών ή αντικειµέ-νων
που βρίσκονται µέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε
άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει
στην αποφυγή αιτίων και τη µείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε
περί-πτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων
ισχύουν και εφαρµόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώ-σεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26

εδαφ. β’ του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» και
οι παραβάτες τιµω-ρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Μετά
τον καθαρισµό θα πρέπει µε ίδια µέσα να αποµακρύνουν τα υπολείµµατα πρασίνου, χωρίς να
τα εναποθέτουν παρανό-µως σε πεζοδρόµια,
δρόµους κ.λ.π.
Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιµο
πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό µέτρο και
καταλογισµός της δαπάνης του ∆ήµου για τον
καθαρισµό καθώς και βε-βαίωση των ποσών
αυτών εις βάρος τους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Για
τις ποινικές κυρώσεις υποβάλλεται µήνυση από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ευελπιστούµε στην κατανόηση και στη συνεργασία των δηµοτών ώστε να επιτύχουµε το
καλύτερο δυ-νατό αποτέλεσµα.

ιοχή, σε συνδυασµό µε κατάλληλη µεθοδολογία
επεξεργασίας τους, προκειµένου να καταστεί
δυνατή η ταυτοποίηση της πηγής δυσοσµίας.
Αποφασίστηκε επίσης ο συντονισµός ενεργειών
µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και
Περιφέρειας Αττικής προκειµένου να αξιολογηθεί
το δίκτυο σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής
ρύπανσης στις περιοχές της ∆υτικής Αττικής και
Πειραιά και να εξεταστεί η προσθήκη αναλυτών
ειδικών ρύπων και πιθανά νέα χωροθέτησή τους,
η διενέργεια ελέγχου σε όλους τους πιθανά ρυπα

σµένους χώρους και η διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης από την ΕΥ∆ΑΠ συστήµατος
µετρήσεων/παρακολούθησης για συγκεκριµένους
ρύπους, σχετικούς µε τη δραστηριότητά της.
Τέλος, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των
περιβαλλοντικών ελέγχων σε όλη την περιοχή από
την Περιφέρεια Αττικής µέσω της συγκρότησης
Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, µε
τη συµµετοχή του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων
σε όλες τις δραστηριότητες.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ ∆ΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Τ

ην πηγή της δυσοσµίας που αντιµετωπίζει
περιοδικά η περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα
ο δήµος Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας, και η
∆υτική Αττική αναζητά το υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα
µέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας.
Στη σύσκεψη που έγινε υπό τον αναπληρωτή
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάµελλο, αποφασίστηκε να καταρτιστεί εντός της
επόµενης εβδοµάδας σχέδιο διενέργειας µετρήσεων ειδικών ατµοσφαιρικών ρύπων στην περ
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6-θριάσιο

ΜΗΝΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του
∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α,
για λόγους που αφορούν στην
καλύτερη οργάνωση, υλοποίηση
και ευρεία απήχηση των
εκδηλώσεων του Μήνα Λαογραφίας, αποφάσισαν τελικά την
πραγµατοποίηση
των
εκδηλώσεων από 13/5/ - 9 /6
/2018 στην κεντρική πλατεία –
Πλατεία Ηρώων της πόλης, µε
ώρα έναρξης 20.30 .
Η λήξη των εκδηλώσεων, στις
10/6/2018, θα γίνει κανονικά,
στην Πλατεία Ηρώων, ώρα
19.30.
Σας περιµένουµε όλους, στην
πρώτη εκδήλωση του Μήνα
Λαογραφίας,
Κυριακή
13/5/2018, µε τίτλο «Γκλίτσα,
Μαστίχα και Λαλιά», στην Πλατεία Ηρώων, στις 20.30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συµµετοχή στη θρησκευτική εµποροπανήγυρη
της εορτής των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης της ∆.Κ. Μάνδρας

ΝΟ.∆.Ε. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου
και µελών τις ∆ΗΜ.Τ.Ε. Φυλής

Α

γαπητά µέλη της Νέας ∆ηµοκρατίας ∆ΗΜ.Τ.Ο.
ΦΥΛΗΣ , θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι
την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 από τις 09:00 έως
τις 19:00 θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη ( ∆ηµαρχείο Άνω Λιοσίων) οι εκλογές για την
ανάδειξη Προέδρου και µελών τις ∆ΗΜ.Τ.Ε. Φυλής
καθώς και για την ανάδειξη Συνέδρων ∆υτ. Αττικής.
∆ικαίωµα συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν
τα µέλη όπου έχουν εγγραφεί ή έχουν ανανεώσει την
συνδροµή τους στο µητρώο µελών του κόµµατος έως τις
5 Μάιου 2018.

Επισηµαίνουµε ότι για να ψηφίσουν τα µέλη δεν απαιτείται η Κάρτα Μέλους του κόµµατος αλλά απαιτείται ένα
από τα παρακάτω:
Αστυνοµικό ∆ελτίο Ταυτότητας
Βεβαίωση οικείας Αστυνοµικής Αρχής (σε περίπτωση
καταστροφής ή απώλειας του Α.∆.Τ.)
Ελληνικό ∆ιαβατήριο
Ελληνική Άδεια οδήγησης

Ο

∆ήµος Μάν δρας-Ειδυλλίας, στα πλαίσια διοργάν ωσης της εµποροπαν ήγυρης για τον εορτασµό του Ι. Ναού
των Αγίων Κων σταν τίν ου και Ελέν ης, στις 20 και 21 Μαΐ ου 2018, καλεί τους εν διαφερόµεν ους πωλητές,
που έχ ουν δικαίωµα συµµετοχ ής σε εµποροπαν ηγύρεις, ν α υποβάλουν αίτηση-υπεύθυν η δήλωση, µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τη ∆ευτέρα 14.05.2018, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο Αυτοτελές
Τµήµα Τοπικής Οικον οµικής Αν άπτυξης του δήµου (Μάν δρα, Στρ. Ν. Ρόκα 45, 2ος όροφος, τηλ.: 213-2014931).

Το Σάββατο 12 Μαΐου το εξ αναβολής Ποντιακό Γλέντι
Στο Πάρκο Πόλης, Πλατεία Πόντου – Άγιος Γεώργιος, Άνω Λιόσια.

Το Σάββατο 12 Μαΐ ου 2018 θα πραγµατοποιηθεί το Πον τιακό Γλέν τι που είχ ε προγραµµατιστεί για το Σάββατο 5 Μαΐ ου στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων «Παν ηγύρι Αγίου Γεωργίου», και το
οποίο µαταιώθηκε λόγω των καιρικών συν θηκών .
Το Πον τιακό Γλέν τι διοργαν ών ει ο Καλλιτεχ ν ικός Μορφωτικός Σύλλογος Πον τίων Φυλής
«Η Τραπεζούν τα», µε την υποστήριξη του
∆ήµου Φυλής και του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και
Αθλητισµού «Η Πάρν ηθα».
Το Πον τιακό Γλέν τι, θα πραγµατοποιηθεί στο
προαύλιο της Πολιτιστικής Στέγης του Συλλόγου, στο Πάρκο Πόλης, Πλατεία Πόν του – Άγιος
Γεώργιος, Άν ω Λιόσια.
Η εκδήλωση θα ξεκιν ήσει στις 20:30 και η είσοδος είν αι ελεύθερη.
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ»
Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου θα πραγµατοποιήσει
εκδήλωση, την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και
ώρα 6.00 µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων
(Καραϊσκάκη 138) µε θέµα: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ»
Πρόγραµµα Εκδήλωσης:
v ∆ιαταραχές Μνήµης στους Ενήλικες,
∆ιάγνωση και Θεραπεία, Τ. Ντόσκας ΠΝ –
Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) ∆/ντής Νευρολογικής
Κλινικής Ν.Ν.Α. Μέλος ∆.Σ. Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Νόσου Alzheimer & Συναφών
∆ιαταραχών
v Νευρολογική Αξιολόγηση και Νευροαποκατάσταση Μ. Συναδινάκης ΠΝ – Ανθυποπλοίαρχος (ΥΨ) Κλινικός Ψυχολόγος Νευρολογική Κλινική Ν.Ν.Α.
v Νοητική Ενδυνάµωση, Μη φαρµακευτική
παρέµβαση στην Άνοια ∆ρ. Παττακού-Παρασύρη Βασιλική Επ. Καθηγήτρια Κοινωνικής
Εργασίας Μέλος ∆.Σ. Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νόσου Alzheimer & Συναφών ∆ιαταραχών

Ελευσίνα: Αποκαθίσταται
και αναδεικνύεται ο
αρχαιολογικός χώρος

Τ

ην προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων και την
ενίσχυση πολιτιστικών υποδοµών της Αττικής, εξασφαλίζει η Περιφέρεια, µε την ένταξη 18 έργων,
συνολικού προϋπολογισµού 28 εκατοµµυρίων ευρώ, στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
Πρόκειται για πρωτοβουλία που εντάσσεται στη σειρά σχετικών ενεργειών της Περιφέρειας, µε στόχο να
αναδειχθεί η Αττική σε πόλο πολιτισµού, µέσα από έργα µητροπολιτικής εµβέλειας.
Ενδεικτικά προωθούνται σηµαντικά έργα που εµπλουτίζουν τον πολιτιστικό χάρτη της Αττικής, όπως:
Η αποκατάσταση Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου (Φυλακές Αίγινας) για νέες χρήσεις.
Η αποκατάσταση του «Στρατιωτικού» κτηρίου – Μουσείο Σωτηρία – του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος «Η Σωτηρία».
Η διαµόρφωση αρχαιολογικών διαδροµών – υποδοµές ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των µεταλλουργικών εργαστηρίων και µεταλλείων της κοιλάδας Σούριζας – Αγριλέζας Λαυρεωτικής – Φάση Α’.
Η στερέωση και συντήρηση του Ναού του Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα.
Η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας – Φάση Α’.
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ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Σοβαρά Προβλήµατα στη Συγκοινωνιακή
Σύνδεση του ∆ήµου Ελευσίνας

Κοινοβουλευτική Οµάδα ΚΚΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών
Θέµα: Σοβαρά Προβλήµατα στη Συγκοινωνιακή
Σύνδεση του ∆ήµου Ελευσίνας

Επανερχόµαστε µε νέα ερώτηση για τα
σοβαρά προβλήµατα, που προκαλεί η ανεπαρκής
συγκοινωνιακή κάλυψη και σύνδεση µε το κέντρο
της Αθήνας και άλλες περιοχές στους µόνιµους
κατοίκους αλλά και στους χιλιάδες εργαζόµενους
που πηγαινοέρχονται καθηµερινά στην περιοχή
του ∆ήµου Ελευσίνας και συνολικά του Θριασίου
Πεδίου.
Στα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα, έρχεται
να προστεθεί η κατάργηση της λεωφορειακής
γραµµής Α16. Σε συνδυασµό µε την παλαιότερη
κατάργηση της λεωφορειακής γραµµής Β16 ουσιαστικά αποκόβεται η Ελευσίνα από την απευθείας
σύνδεση µε λεωφορείο προς το κέντρο της Αθήνας
και τις άλλες περιοχές.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στο
ήδη υποβαθµισµένο συγκοινωνιακό δίκτυο, µε τα
λειψά δροµολόγια του Προαστιακού από και προς
το Σταθµό της Μαγούλας, που είναι ανά µία ώρα
και µε τις ώρες άφιξης και αναχώρησης στη

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Σχ ετική είν αι και η Πυροσβεστική ∆ιάταξη 4/2012
(ΦΕΚ Β’ 1346) η οποία αν αφέρει τα εξής:
«1. Οι ιδιοκτήτες, ν οµείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χ ώρων , που βρίσκον ται εν τός πόλεων , κωµοπόλεων και οικισµών και σε
απόσταση µέχ ρι 100 µέτρων από τα όριά τους, υποχ ρ

Μαγούλα να δυσκολεύουν τη µετακίνηση των
χιλιάδων εργαζοµένων στις επιχειρήσεις και τις
δηµόσιες υπηρεσίες της περιοχής, αλλά και τη
µετακίνηση ασθενών, συγγενών τους αλλά και
εργαζοµένων προς το «ΘΡΙΑΣΙΟ» Νοσοκοµείο.
Για την κατάσταση αυτή ευθύνες έχουν
όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις (Ν∆ - ΠΑΣΟΚ),
αλλά και η σηµερινή ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που καθορίζουν ως κριτήριο για το σχεδιασµό των δροµολογίων και συνολικά του συγκοινωνιακού δικτύου,
την κερδοφορία και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Προωθούν συστηµατικά την παράδοση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς στους επιχειρηµατικούς
οµίλους, µε αποτέλεσµα η ανάγκη των λαϊκών
οικογενειών για φθηνή, ασφαλή και γρήγορη
µετακίνηση να γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης
για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Η αντιλαϊκή επίθεση κυβερνήσεων και
µεγαλοεργοδοσίας δεν έχει τελειωµό. Έχουν
µατώσει το λαό µε περικοπές σε µισθούς και
συντάξεις, φοροληστεία, ανεργία και φτώχεια.
Εγκαταλείπουν
την
περιοχή
στο
έλεος
πληµµυρών, πυρκαγιών και σεισµών χωρίς κανένα έργο υποδοµής. Συνεχίζουν τώρα στερώντας
από την εργατική – λαϊκή οικογένεια ακόµα και την
µετακίνησή της. Αποκαλύπτεται ακόµα µια φορά
ποια είναι η περιβόητη «ανάπτυξη» που διαφήµι

εούν ται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χ όρτα
και στην αποµάκρυν ση τους, την αποµάκρυν ση
τυχ όν άλλων εγκαταλελειµµέν ων καυστών ή εκρήξιµων
υλικών ή αν τικειµέν ων που βρίσκον ται µέσα σε
αυτούς, προς αποτροπή του κιν δύν ου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχ είας επέκτασής της, καθώς και στη
λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέ

ζαν µε το πρόσφατο συνέδριο Κυβέρνηση - Αντιπεριφέρεια - ∆ήµος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός, τι µέτρα θα
λάβει για:
•
Να µην καταργηθεί η λεωφορειακή γραµµή
Α16.
•
Να επαναλειτουργήσει λεωφορειακή γραµµή που θα συνδέει την Ελευσίνα µε το κέντρο της
Αθήνας, µέσω της λεωφόρου Αθηνών.
•
Να πυκνώσουν τα δροµολόγια και να αλλάξουν οι ώρες άφιξης του Προαστιακού στο σταθµό
της Μαγούλας, µε προτεραιότητα στις ώρες
µετακίνησης των εργαζοµένων.
•
Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
•
Να µειωθεί η τιµή του εισιτηρίου κατά 50%
για τις λαϊκές οικογένειες.
•
Να ανακληθούν οι ιδιωτικοποιήσεις και να
σταµατήσει κάθε επιχειρηµατική δράση στο χώρο
των αστικών συγκοινωνιών.
Οι βουλευτές
Γιάννης Γκιόκας
Χρήστος Κατσώτης
∆ιαµάντω Μανωλάκου

πει στην αποφυγή αιτίων και τη µείωση του κιν δύν ου
από πυρκαγιά.
2. Στους χ ώρους που αν αφέρον ται στην παρ. 1 του
παρόν τος άρθρου, απαγορεύεται το άν αµµα φωτιάς, η
απόρριψη αν αµµέν ων τσιγάρων − σπίρτων και άλλων
υλών από 1ης Μαΐ ου µέχ ρι 31ης Οκτωβρίου κάθε
έτους».
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Από 14/5 οι αιτήσεις για
τους βρεφονηπιακούς
σταθµούς του ΟΑΕ∆
Σε Αχαρνές, Άνω Λιόσια
& Ελευσίνα

Ξ

Οι «κόκκιν ες γραµµές »
για τ ο Ν/Σ «Κλεισ θέν ης 1»

Π

στις εργασίες της Έκτακτης Συνέλευσης µελών της Π.Ε.∆.Α.

αρουσία µεγάλου αριθµού αιρετών των ∆ήµων
Αττικής, ολοκληρώθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής
(Π.Ε.∆.Α.) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, µε
µοναδικό θέµα συζήτησης
την συνδιαµόρφωση
θέσεων επί του νοµοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, «Κλεισθένης 1.»
Η συνέλευση, εξελίχθηκε σε εποικοδοµητικό κλίµα,
µίλησαν όλοι οι επικεφαλής των αυτοδιοικητικών παρατάξεων καθώς και ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, κ. Γ.
Πατούλης µε κεντρικό εισηγητή τον πρόεδρο της
Π.Ε.∆.Α., κ. Γ. Ιωακειµίδη ο οποίος και επιχειρηµατολόγησε υπέρ της άποψης, να αξιολογηθούν ένα
προς ένα τα άρθρα του νοµοσχεδίου και να διεκδικηθ

εί από το υπουργείο Εσωτερικών η διόρθωση ή και η
απόρριψη όσων υπερβαίνουν τις «κόκκινες γραµµές»
που θα οριοθετηθούν µέσω της συζήτησης που θα εξελιχθεί στο χρόνο διαβούλευσης.
Με την άποψη του προέδρου της Π.Ε.∆.Α. συµπορεύθηκε αν και µε επιµέρους αποκλίσεις µεγάλος
αριθµός αυτοδιοικητικών, προσπερνώντας την εισήγηση του προέδρου της ΚΕ∆Ε η οποία «ζητούσε» «την
χωρίς καµία συζήτηση απόρριψη του νοµοσχεδίου.»
Κλείνοντας ο πρόεδρος της Π.Ε.∆.Α., κ. Γ. Ιωακειµίδης την συνεδρίαση της έκτακτης συνέλευσης
κάλεσε όλους τους συναδέλφους του «να δουν τα
πράγµατα όσο πιο αυτοδιοικητικά γίνεται και να διεκδικήσουµε την διόρθωση του νοµοσχεδίου.»

εκιν ά από τη ∆ευτέρα 14 Μαΐου και θα διαρκέσει
µέχρι και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 η υποβολή
αιτήσεων των δικαιούχων για τις εγγραφές και επαν εγγραφές βρεφών –ν ηπίων στους βρεφον ηπιακούς σταθµούς του ΟΑΕ∆, για τη σχολική χρον ιά 2018-2019.
Στους βρεφον ηπιακούς παιδικούς σταθµούς του ΟΑΕ∆
γίν ον ται δεκτά βρέφη και ν ήπια από 8 µην ών έως και 4,5
ετών (προν ήπια). Η λειτουργία των βρεφον ηπιακών παιδικών σταθµών αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την
31η Ιουλίου του εποµέν ου έτους, επί πέν τε ηµέρες την εβδοµάδα, δηλαδή από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των σταθµών ξεκιν ά την 6:45 π.µ. και τελειών ει
στις 16:00 µµ.
Οι βρεφον ηπιακοί σταθµοί διακόπτουν τη λειτουργία τους
για τις θεριν ές διακοπές το µήν α Αύγουστο και α) από 24
∆εκεµβρίου µέχρι και την 5η Ιαν ουαρίου, β) από τη Μεγάλη
Πέµπτη µέχρι την Κυριακή του Θωµά, καθώς και κατά τις
επίσηµες αργίες των δηµοσίων υπηρεσιών και τις τοπικές
εορτές. Στους βρεφον ηπιακούς παιδικούς σταθµούς εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης,
που εξασφαλίζει την αρµον ική ψυχοσωµατική αν άπτυξη
των παιδιών .
Η φιλοξεν ία των βρεφών -ν ηπίων είν αι δωρεάν . Οι
γον είς–κηδεµόν ες των βρεφών -ν ηπίων , για ν α υποβάλουν
αίτηση, θα πρέπει ν α απευθύν ον ται στους κατά τόπους
βρεφον ηπιακούς σταθµούς τις εργάσιµες ηµέρες, από την
9.00 πµ µέχρι τις 14.00 µµ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων , θα δηµιουργηθούν προσωριν οί πίν ακες αξιολόγησης
και επιλογής για βρέφη από 8 µην ών έως και 17 µην ών , από
18 µην ών έως και 30 µην ών και από 31 µην ών έως την
προσχολική ηλικία (προν ήπια). Μέσα σε διάστηµα πέν τε
εργάσιµων ηµερών , οι δικαιούχοι δύν αν ται ν α υποβάλουν
εν στάσεις στους κατά τόπους βρεφον ηπιακούς παιδικούς
σταθµούς.
Όπως αν αφέρεται σε σχετική αν ακοίν ωση του ΟΑΕ∆, οι
τελικοί πίν ακες επιλογής θα αν αρτηθούν το δεύτερο δεκαπεν θήµερο του Ιουν ίου. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζον ται από την υπ’ αριθµ. 1325/33/08-05-2018
Απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆. Περισσότερες πληροφορίες και
έν τυπα της αίτησης οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α βρουν
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, στη διεύθυν ση www.oaed.gr.
Βρεφον ηπιακοί παιδικοί σταθµοί:
Β. Ν. Σ. Άν ω Λιοσίων , Καλλικράτους 16 (Ζωφριά), Τηλ. 210
2315755
Β. Ν. Σ. Ελευσίν ας, ∆ραγούµη 29 Ελευσίν α, Τηλ. 210
5542052
Β. Ν. Σ. Μεν ιδίου, Αγ. Βασιλείου 1 & Αθην άς Υγείας, Αχαρν αί, Tηλ. 210 2477950
Β. Ν. Σ. Ολυµπιακού Χωριού, Νικολάου Κακλαµαν άκη 22
και Καλλιπάτειρας. Τηλ. 210 2476610
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
13ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί του
Νοµοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,
που αφ ορά τη µεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, και λήψη απόφ ασης επί του σχετικού
Ψηφ ίσµατος της Κεν τρικής
Έν ωσης ∆ήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.∆.Ε.).
Αρ. Απόφ .: 233

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
Ασπρόπυργου, σήµερα, 9η Μαΐου
2018, ηµέρα Τ ετάρτη και ώρα
20:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ` αριθµ. 11246/4-52018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. 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 87 Α`).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 26,
απόντα 7, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
9.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 .ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
17.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
21.ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22.ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
24.ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 5 . Τ ΣΙ Γ Κ ΟΣ-Κ ΩΝΣΤ Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ
26.Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
3. Τ ΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
4. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
6.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος
Νικ. Καραµπούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 2o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε τίτλο: «Συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», που αφ ορά τη
µεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και λήψη απόφ ασης
επί του σχετικού Ψηφ ίσµατος
της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων
Ελλάδος
(Κ.Ε.∆.Ε.)»,
έθεσε
υπόψη των µελών την υπ` αριθµ.
πρωτ. 1606/3-5-2018 επιστολή
του κ. Γεώργιου Πατούλη,
Προέδρου του ∆.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης
∆ήµων
Ελλάδος
(Κ.Ε.∆.Ε.) καθώς και το Ψήφισµα
του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., για το ανωτέρω θέµα.
Στην συνέχεια, έδωσε τον λόγο
στον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαο Μελετίου, ο οποίος πρότεινε το κάτωθι ψήφισµα:

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
Ασπρόπυργου επισηµαίνει ότι,
το Σχέδιο Νόµου, υπό την ονοµασία «Κλεισθένης Ι», δεν αντιµετωπίζει και δεν επιλύει κανένα
από τα µεγάλα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η Αυτοδιοίκηση.
Το µόνο που επιχειρεί να αλλάξει
είναι το εκλογικό σύστηµα, αφού
προσπαθεί
να
ουσιαστικά
θεσπίσει δύο διαφορετικά εκλογικά συστήµατα, για κοινότητες
άνω των 500 κατοίκων ,και για
κοινότητες κάτω των 500
κατοίκων, στις οποίες εισάγει το
ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Το σχέδιο Νόµου προσπαθεί να
διαµορφώσει πιο ασφυκτικό
έλεγχο της Αυτοδιοίκησης από
την Κεντρική εξουσία. Προβλέπει
µείωση της θητείας των αιρετών,
από 5 σε 4 χρόνια, σε αντίθεση µε
ότι
ισχύει
στην
υπόλοιπη
Ευρώπη.
∆εν ενισχύει την οικονοµική ανεξαρτησία και τη διοικητική αυτοτέλεια των αιρετών, σε αντίθεση
µε ότι συµβαίνει σε όλες τις χώρες
της Ευρώπης.
∆εν µεταφέρει πόρους και αρµοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση. ∆εν
περιλαµβάνει καµία από τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης, Και,
επιχειρεί να προκαλέσει ακυβερνησία στους ∆ήµους, µε το
παράδοξο, οι ∆ήµαρχοι να εκλέγονται σε δύο γύρους και οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ένα.
Με άλλα λόγια προωθεί ένα σχέδιο για αδύναµους δήµους,
ανίσχυρους ∆ηµάρχους και
∆ηµοτικά Συµβούλια «Βαβέλ».
Επιπλέον, µε το προωθούµενο
Σχέδιο τίθενται σε κίνδυνο οι κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήµων.
Αυξάνεται το φορολογικό βάρος
των πολιτών και κατασκευάζονται ∆ήµοι όµηροι του εκάστοτε
Υπουργού, που θα ορίζει τον
Επόπτη Νοµιµότητας.
Γι` αυτούς του λόγους, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπρόπυργου,
-Απορρίπτει στο Σύνολο του το
Σχέδιο Νόµου,
-Ζητά την απόσυρσή του,
-Απαιτεί την άµεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την Αυτοδιοίκηση,
-Απορρίπτει την ακυβερνησία,
-Απαιτεί την εφαρµογή της όποιας αλλαγής στο εκλογικό σύστηµα
απ` τις µεθεπόµενες εκλογές,

-Ζητά την προώθηση της Συνταγµατικής Αναθεώρησης, µέσω Επιτροπής που θα συζητήσει τα
πάντα, γύρω από την Αυτοδιοίκηση, µε ενότητα, συµφωνίες
και συγκλίσεις».
Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο κ.
Ιωάννης Ηλίας, επικεφαλής του
συνδυασµού «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», ο
οποίος κατέθεσε το εξής ψήφισµα:
«Καλούµε την κυβέρνηση και τον
ίδιο τον πρωθυπουργό να ενσκήψουν πάνω από τα οξυµένα ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Τ οπική
Αυτοδιοίκηση. Να λάβουν σοβαρά
υπόψη τις προτάσεις των ανθρώπων της Τ οπικής Αυτοδιοίκησης που γνωρίζουν καλύτερα τα θέµατα καθώς επίσης και τις
ανησυχίες και τις ενστάσεις τους.
Η Τ οπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται
µεταρρυθµίσεις µέσα πάντα από
συνεννόηση, στην κατεύθυνση
ενίσχυσης, και της επιτάχυνσης του
έργου της.
Χρειάζεται αποφασιστική οικονοµική στήριξη, σωστή στελέχωση
όλων των υπηρεσιών και µείωση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών
στην υλοποίηση των έργων.
Στο επίκεντρο των µεταρρυθµίσεων
θα πρέπει να είναι η βελτίωση της
καθηµερινότητας του πολίτη σε
συνδυασµό πάντα µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των
υπηρεσιών και των λειτουργιών της
Τ οπικής Αυτοδιοίκησης».
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ.
Αλέξανδρος Τ σοκάνης, εκπρόσωπος του συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
ο οποίος πρότεινε το κάτωθι ψήφισµα:
«
Η
ΝΕΑ
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΗ
ΜΕΤ ΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
–
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1
Στην επικαιρότητα βρίσκεται το
διάστηµα
ο
τελευταίο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» που σύντοµα
θα πάει προς ψήφιση στη Βουλή.
Η συζήτηση βέβαια περιορίζεται
στο εκλογικό σύστηµα (απλή αναλογική), µε την ΚΕ∆Ε (∆ήµοι) και
ΕΝΠΕ (Περιφέρειες) να διαφωνούν.
Να πούµε εδώ πως η Λαϊκή
Συσπείρωση συµφωνεί µε την
απλή αναλογική, σύστηµα το
οποίο εδώ και πολλά χρόνια απαιτεί, στο πλαίσιο της ισοτιµίας της
ψήφου. Και το λέµε αυτό, γιατί η
κυβέρνηση δεν κόπτεται βέβαια για
την ισοτιµία της ψήφου, αλλά για
το πώς θα πετύχει «ευρύτερες
συναινέσεις» στην υλοποίηση της
αντιλαϊκής της πολιτικής. Για το
λόγο αυτό προχωρά σε µια σειρά
άλλες ρυθµίσεις, όπως το ενιαίο
ψηφοδέλτιο σε ΟΤ Α κάτω των 500
κατ., διορισµό αντιδηµάρχων από
την αντιπολίτευση κ.α. Λέµε πως η
αντιπαράθεση αυτή είναι αποπροσανατολιστική , ακριβώς γιατί οι
∆ήµαρχοι – πλην αυτών της Λαϊκής Συσπείρωσης- συµφωνούν µε
την ουσία του νοµοσχεδίου, που
είναι η παράδοση αρµοδιοτήτων ,
των υπηρεσιών και της δηµοτικής
περιουσίας στους µεγαλοεπιχειρηµατίες, στο όνοµα της «παραγωγικής ανασυγκρότησης και της
ανάπτυξης». Εξαίρεση βέβαια δεν
µπορούσε να αποτελέσει η δική
µας ∆ηµοτική Αρχή που περιορίστηκε σε µια συζήτηση για τον
εκλογικό νόµο. Συµπολίτευση και
αντιπολίτευση στάθηκαν σε επιµέρους ζητήµατα αποφεύγοντας την
ουσία. Τ ι ξέρουν λοιπόν πως φέρνει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και δεν το
µαρτυράνε
(άρθρα
168,176,179,180,183,193,195,
για καλύτερο ψάξιµο, µια που το
νοµοσχέδιο είναι 325 σελίδες):
Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» αποτελεί
συνέχεια του «Καλλικράτη» που
επικροτήθηκε από την ΚΕ∆Ε και
είχε δυσµενέστατες συνέπειες για
το λαό: επιβολή νέων φόρων, ελαστικές σχέσεις εργασίας, υποχρ-

ηµατοδότηση,
εµπορευµατοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών,
διεύρυνση της ανταποδοτικότητας.
Εδώ να ξεκαθαρίσουµε από την
αρχή κι επιτέλους να το χωνέψουµε: Τ α κοινωνικά αγαθά (υγεία,
παιδεία, καθαριότητα, ρεύµα, νερό
κ.α.) δεν µπορεί να µετατρέπονται
σε εµπορεύµατα και να αποτελούν
πεδίο κερδοφορίας των επιχειρηµατιών. Ούτε µπορεί να παρέχονται ανταποδοτικά ( να έχεις όσα
αντέχει η τσέπη σου). Έτσι µόνο
µπορεί να εξασφαλιστεί η ελεύθερη
και ποιοτική πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών σε αυτά.
Στον καπιταλισµό οι κοινωνικές
ανάγκες και αγαθά βρίσκονται
«υπό αίρεση», αφού αντιµετωπίζονται ως κόστος που πρέπει
να περισταλεί. Κυρίαρχο είναι το
κέρδος και η «επιχειρηµατική ανάπτυξη», πολύ περισσότερο σε
περίοδο κρίσης, που το κεφάλαιο
έχει δυσκολίες στην αναπαραγωγή
του.
Εντάσσονται στην ανταπόδοση οι
υπηρεσίες πρασίνου, που σηµαίνει
πάνω από 50% αύξηση των ανταποδοτικών τελών.
Νέα φορολογικά βάρη για το λαό,
αφού στρατηγική επιδίωξη είναι οι
πόροι των ∆ήµων να προέρχονται
κυρίως από την ανταποδοτικότητα
και την επιχειρηµατικότητα, ενώ η
κρατική χρηµατοδότηση έχει τον
χαρακτήρα της «εξισορρόπησης».
Νέο θεσµικό πλαίσιο για την επιχειρηµατική αξιοποίηση της δηµοτικής γης και περιουσίας, µε προκλητικές φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις.
Εισέρχεται το δόγµα «έλεγχος
νοµιµότητας και όχι σκοπιµότητας»
δηλ. έλεγχος συµµόρφωσης των
ΟΤ Α, ώστε τοπική και κρατική
εξουσία να υπηρετούν συντεταγµένα την καπιταλιστική κερδοφορία
εις βάρος των λαϊκών αναγκών.
Έτσι, εισάγεται άρθρο όπου µπορεί να παυτούν αιρετοί «για σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος µε εντολή υπουργού». Απειλούν δηλ. όποιον «δεν συνεµορφώθη προς τας υποδείξεις» και
κοίταξε στο µέρος των λαϊκών
αναγκών.
Λόγω βέβαια του ότι απαιτείται
«λαϊκή συναίνεση» για όλα αυτά,
θα έχουµε και δηµοψηφίσµατα,
ΟΜΩΣ: ∆ε θα γίνονται σε χρονιές
προεκλογικές και µετεκλογικές
οποιωνδήποτε εκλογών, (δηλαδή
ποτέ;) κι αν γίνονται τα αποτελέσµατα τους θα είναι «υπό αίρεση»!
Έχουµε βέβαια εδώ εµπειρία από
τα δηµοψηφίσµατα του εξωτερικού
αλλά και το δικό µας, µε το «ΟΧΙ»
που ήτανε «ΝΑΙ» και λοιπές
αρλούµπες
προκειµένου
να
εγκλωβιστούν συνειδήσεις και να
σπέρνουν αυταπάτες.
Η Λαϊκή Συσπείρωση βρίσκεται
στον αντίποδα αυτής της πολιτικής
και λέει ξεκάθαρα πως όσο µένει
στο απυρόβλητο η εξουσία των
µονοπωλίων, πραγµατικά ωφεληµένος δεν θα βγει ποτέ ο λαός.
Καλούµε όσους από τους αιρετούς
στέκονται ανυποχώρητα στο πλευρό του λαού που σήµερα πλήττεται περισσότερο από ποτέ, να
µην εγκλωβιστούν στη λογική της
« καλύτερης διαχείρισης» µια καταστροφικής αντιλαϊκής πολιτικής. Ο
λαός πρέπει να βροντοφωνάξει:
ΟΧΙ στο παλιό και το νέο κύκλο
των αντιδραστικών ανατροπών
στην τοπική διοίκηση.
Παλεύουµε για αποκλειστικά
δηµόσιο δωρεάν σύστηµα στους
βασικούς κοινωνικούς τοµείς της
Υγείας-Πρόνοιας και Παιδείας και
την πλήρη χρηµατοδότηση από
το κράτος.
Αντιτασσόµαστε στη µεταφορά
αρµοδιοτήτων που πρέπει να είναι
στην ευθύνη του κεντρικού κράτους, γιατί αυτό σηµαίνει µεταφορά

του κόστους στις πλάτες του
λαού. Να καταργηθεί κάθε είδους
τοπική και έµµεση φορολογία.
Μόνιµη σταθερή δουλειά µε πλήρη
δικαιώµατα για όλους τους εργαζόµενους.
Να ανατραπεί το νοµοθετικό
πλαίσιο που καθιστά δήµους και
περιφέρειες πεδίο επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
∆ιεκδικούµε σχεδιασµό και υλοποίηση σε κεντρικό , περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο υποδοµών και
µηχανισµών δηµόσιας προστασίας
από πληµµύρες-πυρκαγιές-σεισµούς, άλλες καταστροφές από
καιρικά φαινόµενα. Από την
ρύπανση και µόλυνση του νερού
και του αέρα.
Απαιτούµε δραστική αύξηση των
κρατικών δαπανών από τον προϋπολογισµό για κοινωνική πολιτική,
για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών σε απορρίµµατα,
πράσινο κ.λ.π.».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από
διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη:
Τ ην υπ` αριθµ. πρωτ. 1606/3-52018 επιστολή του κ. Γεώργιου
Πατούλη, Προέδρου του ∆.Σ. της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.),
Τ ο Ψήφισµα του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε.,
Τ ην εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Καραµπούλα,
Τ ο Ψήφισµα που κατέθεσε ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου,
Τ ο Ψήφισµά που κατέθεσε ο κ.
Ιωάννης Ηλίας, επικεφαλής του
συνδυασµού
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
Τ ο Ψήφισµα που κατέθεσε ο κ.
Αλέξανδρος Τ σοκάνης, εκπρόσωπος του συνδυασµού ΛΑΪΚΉ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία υπέρ του Ψηφ ίσµατος,
που πρότειν ε ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
για το Νοµοσχέδιο «Κλεισθέν ης
Ι», τάχθηκαν δέκα οκτώ (18) µέλη
του συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ.
1 4 .ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
17.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
9.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υπέρ της πρότασης-Ψήφισµα του
κ. Ιωάννη Ηλία, επικεφαλής του
συνδυασµού
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
τάχθηκαν επτά (7) µέλη, και ονοµαστικά οι κ.κ.:
5.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
6.ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
7.Τ ΣΙΓ Κ ΟΣ-Κ ΩΝΣΤ Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ
1.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
3.ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπέρ της πρότασης-Ψήφισµα που

κατέθεσε ο κ. Αλέξανδρος Τ σοκάνης, εκπρόσωπος του συνδυασµού ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,
τάχθηκε ένα (1) µέλος, και ονοµαστικά ο κ.κ.
1.Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
και αποφ ασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Υιοθετεί το Ψήφ ισµα, που πρότειν ε ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου, για το
Νοµοσχέδιο «Κλεισθέν ης Ι», το
οποίο έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
Ασπρόπυργου επισηµαίν ει ότι,
το Σχέδιο Νόµου, υπό την ον οµασία «Κλεισθέν ης Ι», δεν αν τιµετωπίζει και δεν επιλύει καν έν α
από τα µεγάλα προβλήµατα που
αν τιµετωπίζει η Αυτοδιοίκηση.
Το µόν ο που επιχειρεί ν α αλλάξει
είν αι το εκλογικό σύστηµα, αφ ού
προσπαθεί
να
ουσιαστικά
θεσπίσει δύο διαφ ορετικά εκλογικά συστήµατα, για κοιν ότητες
άν ω των 500 κατοίκων , και για
κοιν ότητες κάτω των 500
κατοίκων , στις οποίες εισάγει
το εν ιαίο ψηφ οδέλτιο.
Το σχέδιο Νόµου προσπαθεί ν α
διαµορφ ώσει πιο ασφ υκτικό
έλεγχο της Αυτοδιοίκησης από
την Κεν τρική εξουσία. Προβλέπει
µείωση της θητείας των αιρετών , από 5 σε 4 χρόν ια, σε
αν τίθεση µε ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
∆εν εν ισχύει την οικον οµική
αν εξαρτησία και τη διοικητική
αυτοτέλεια των αιρετών , σε
αν τίθεση µε ότι συµβαίν ει σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης.
∆εν µεταφ έρει πόρους και αρµοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση.
∆εν περιλαµβάν ει καµία από τις
προτάσεις της Αυτοδιοίκησης,
Και, επιχειρεί ν α προκαλέσει
ακυβερν ησία στους ∆ήµους, µε
το παράδοξο, οι ∆ήµαρχοι ν α
εκλέγον ται σε δύο γύρους και οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι σε έν α.
Με άλλα λόγια προωθεί έν α σχέδιο για αδύν αµους δήµους,
αν ίσχυρους ∆ηµάρχους και
∆ηµοτικά Συµβούλια «Βαβέλ».
Επιπλέον , µε το προωθούµεν ο
Σχέδιο τίθεν ται σε κίν δυν ο οι
κοιν ων ικές υπηρεσίες των
∆ήµων . Αυξάν εται το φ ορολογικό βάρος των πολιτών και
κατασκευάζον ται ∆ήµοι όµηροι
του εκάστοτε Υπουργού, που θα
ορίζει τον Επόπτη Νοµιµότητας.
Γι` αυτούς του λόγους, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπρόπυργου,
-Απορρίπτει στο Σύν ολο του το
Σχέδιο Νόµου,
-Ζητά την απόσυρσή του,
-Απαιτεί την άµεση έν αρξη
ουσιαστικού διαλόγου για την
Αυτοδιοίκηση,
-Απορρίπτει την ακυβερν ησία,
-Απαιτεί την εφ αρµογή της όποιας
αλλαγής
στο
εκλογικό
σύστηµα απ` τις µεθεπόµεν ες
εκλογές,
-Ζητά την
προώθηση της
Συν ταγµατικής Αν αθεώρησης,
µέσω Επιτροπής που θα συζητήσει τα πάν τα, γύρω από την
Αυτοδιοίκηση,
µε
εν ότητα,
συµφ ων ίες και συγκλίσεις.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθµό 233.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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θριάσιο-11
«Καταχωρηστέο
στο ΚΗΜ∆ΗΣ &
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών

Ταχ. ∆/νση:
Λ. Μαραθώνος
104
190 05 ΜαρΤαχ. Κωδ. :
αθώνας
Πληροφορίες: Χ.Βασταρδή
Τηλέφωνο: 22943 20 585
FAX: 22943 20535
m
a
i
l
:
E
promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 10/05/2018
Αριθ. πρωτ. 7709

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια κάδων
απορριµµάτων &
ανακύκλωσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Σ ΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ηρύσσει
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες
προσφορές που θα διενεργηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισµού για την προµήθεια
απορριµµάτων
&
κάδων
µε
κριτήριο
ανακύκλωσης
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 50.158,00 €. Η δαπάνη της
προµήθειας θα καλυφθεί από ίδια
έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών
στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του ∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δηµοσίευση
της διακήρυξης και καταληκτική
ηµεροµηνία παραλαβής τους είναι
η 23/05/2018 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης του ∆ήµου Μαραθώνος, επί
της Λεωφόρου Μαραθώνος 104,
α΄ όροφος, από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά την ως
άνω ηµεροµηνία. Οι προσφορές
θα παραλαµβάνονται από την
επιτροπή διαγωνισµού µέσω του
πρωτοκόλλου µε ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών από την
επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.
Οι προσφορές υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή µε τους

εξής δύο τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς
στο γραφείο πρωτοκόλλου του
∆ήµου Μαραθώνος, ώστε να
λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Η
προσφορά
επιδίδεται
στην
συνέχεια στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα
παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται
µετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο
πρωτοκόλλου). Η προθεσµία για
την παραλαβή των προσφορών
που αποστέλλονται ταχυδροµικά
λήγει την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την
22/05/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα
14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµό

διο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της εκπνοής της
προθεσµίας κατάθεσης, για να
αποσφραγισθούν στη συνέχεια
κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα από 10:31 π.µ. µέχρι
το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν
µε τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν
µε συµπλήρωση των έντυπων
της υπηρεσίας (Οικονοµική Προσφορά) στην Ελληνική γλώσσα,
διαφορετικά θα αποκλείονται.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισµού από την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.marathon.gr
στην διαδροµή Εφηµερίδα της
Υπηρεσίας ► ∆ιαγωνισµοί Προσκλήσεις ► Προµήθεια κάδων
απορριµµάτων ή από το ∆ιαύγεια
ή από το Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. ή από τον
πίνακα ανακοινώσεων ή από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104,
Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΠΙ

∆

ηµοσιεύτηκε το πρόγραµµα για τις Γαλάζιες Σηµαίες και τις παραλίες που βραβεύον ται. Ωστόσο, αν µια παραλία δεν πάρει Γαλάζια Σηµαία δεν σηµαίν ει κι ότι τα ν ερά δεν είν αι καθαρά. Εν δεχ οµέν ως ν α µην έχ ει
κάποιο από τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράµµατος.
Από την άλλη πλευρά κάθε χ ρόν ο δηµοσιεύον ται µια σειρά από σηµεία στην Αττική όπου το υπουργείο Υ γείας
απαγορεύει το κολύµπι.
Αυτή τη στιγµή σε ισχ ύ είν αι η απαγόρευση στα θαλάσσια ν ερά των περιοχ ών της Περιφέρειας Αττικής, στις
οποίες δεν πληρούν ται τα ποιοτικά χ αρακτηριστικά της κείµεν ης ν οµοθεσίας:
Σε όλα τα λιµάν ια, µόν ιµα αγκυροβόλια, ν αυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων .
Σε όλη τη περιοχ ή από το λιµάν ι του Πειραιά µέχ ρι και το Πέραµα.
Σε όλη την περιοχ ή Σκαραµαγκά µέχ ρι και την παραλία Ασπροπύργου.
Στα Λιµάν ια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεµιστοκλέους, στο λιµαν άκι της Σχ ολής ∆οκίµων και 100 µ. εκατέρωθεν του Κέν τρου MIRAMARE
Στην περιοχ ή από το Β. άκρο Μικρολίµαν ου µέχ ρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο µαρίν ας).
Σε ζών η 50 µέτρων εκατέρωθεν των στοµίων εκβολής όλων των αγωγών οµβρίων .
Σε ζών η 200 µέτρων εκατέρωθεν των στοµίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού
λυµάτων , και κάθε άλλης παρόµοιας εκβολής, σύµφων α µε τις ν οµαρχ ιακές αποφάσεις καθορισµού αποδέκτη,
όπου τοποθετούν ται τοπικές απαγορευτικές πιν ακίδες ή οι τοπικές υγειον οµικές αρχ ές προτείν ουν την τοποθέτηση σχ ετικών σηµάν σεων .
Στην περιοχ ή των Ναυπηγείων και του λιµέν ος όρµου Λαυρίου µέχ ρι τη ∆ΕΗ µε εξαίρεση την περιοχ ή που
αρχ ίζει από την ακτή Χέλµη και συν εχ ίζεται µέχ ρι την περιοχ ή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου) .
Στην Ραφήν α σε όλο το µήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήν εµου µώλου του λιµαν ιού.
Σε ζών η 200 µέτρων από τα σηµεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού, που
βρίσκον ται στις περιοχ ές Ν. Μάκρης και Μαραθών α και ειδικότερα των κατασκην ώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκην ώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ .
Στην περιοχ ή του Ασωπού ποταµού 200 µ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

12-θριάσιο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
13ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ .: 234

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ∆ήµου
Ασπροπύργου στη 2η Συνάντηση
Εργασίας των Αδελφοποιηµένων
∆ήµων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, και το Επιχειρηµατικό Φόρουµ, µε συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και του Επιµελητηρίου της
Πράχοβα,
της
Περιφέρειας
Ρουµανίας.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 9η
Μαϊου 2018, ηµέρα Τ ετάρτη και
ώρα 20.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου
ύστερα από την υπ’αριθµ.
11246/04-05-2018
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 δ/ξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 26
και απόντα τα 7, και ονοµαστικά:
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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 .ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
24.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 5 . ΤΣ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ ΤΑ Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
4. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
6.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. 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
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης
µε τίτλο: «Συµµετοχή του ∆ήµου
Ασπροπύργου στη 2η Συνάντηση
Εργασίας των Αδελφοποιηµένων
∆ήµων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, και το Επιχειρηµατικό Φόρουµ, µε συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και του Επιµελητηρίου της
Περιφέρειας
Πράχοβα,
της
Ρουµανίας», έθεσε υπόψη των
µελών, την από 7 Μαΐου 2018,
Εισήγηση του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, και Μέλους της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), κου Νικολάου Ι.
Μελετίου, η οποία έχει ως εξής:
«Όπως είναι γνωστό, τον
παρελθόντα Οκτώβριο, πραγµατοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο,
µε εξαιρετική επιτυχία, η 1η
Συνάντηση Εργασίας των αδελφοποιηµένων ∆ήµων της πόλης
µας και τον Πλοϊέστι της
Ρουµανίας. Σε εφαρµογή των
αποφάσεων και των συµπερασµάτων της συνάντησης εκείνης,
οι δύο ∆ήµοι, µέσα στους έξι
µήνες που µεσολάβησαν, µετρούν πολλές και επιτυχηµένες
πρωτοβουλίες, προς όφελος των
δύο πόλεων. Συγκεκριµένα:
Τον ∆εκέµβριο του
1)
2017, οριστικοποιήθηκε η έγκριση του κοινού Προγράµµατος
που κατέθεσαν στις Βρυξέλλες
στο πλαίσιο του «ΗΟΡΙΖΟΝ
2020», µε τη συµµετοχή Πανεπιστηµίων της Ελλάδας-Αθήνας και
της ρουµανικής πόλης.

2)
Τον Ιανουάριο του
2018, µετά από κοινό αίτηµα των
δύο ∆ήµων, το Πανεπιστήµιο
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
του Πλοϊέστι, µε οµόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του, που γνωστοποιήθηκε στο ∆ήµο Ασπροπύργου και στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, αποφάσισε να
συνδράµει το νεότευκτο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, σε ό,τι
αφορά στη διαµόρφωση Προγράµµατος Σπουδών, στη διάθεση
Επισκεπτών Καθηγητών και
στην παροχή πλοεονάζοντος

Εργαστηριακού Εξοπλισµού, για
ένα Τµήµα που θα παρέχει σπουδές στις Επιστήµες του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου, µε
έδρα τον Ασπρόπυργο, αξιοποιώντας φυσικά τη λειτουργία
δύο (2) διυλιστηρίων στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Στο
πλαίσιο αυτό, προωθείται, σε
πρώτη φάση, η λειτουργία ενός
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, το οποίο γίνεται
συντονισµένη προσπάθεια να
λειτουργήσει από το προσεχές
Φθινόπωρο, στο ιστορικό – αναπαλαιωµένο κτίριο της παλιάς
Αλωνίστρας. Μάλιστα, το µεν
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής,
όρισε ήδη ∆ιευθυντή του σχετικού Προγράµµατος, ενώ ο ∆ήµος
Ασπροπύργου
γνωστοποίησε
την εξέλιξη στα «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.),
ζητώντας τη συνδροµή για την
επιτυχή λειτουργία του. Στο
πλαίσιο αυτό, στην επικείµενη, 2η
Συνάντηση Εργασίας των δύο
∆ήµων, προγραµµατίστηκε διαβούλευση, που θα οριστικοποιήσει όλες τις λεπτοµέρειες λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, ανάµεσα στους δύο
∆ήµους και στις πρυτανικές
Αρχές των Πανεπιστηµίων ∆υτικής Αττικής και Πλοϊέστι. Με
δεδοµένο ότι, η πρωτοβουλία του
∆ήµου Ασπροπύργου, ενισχύει
τα πρώτα βήµατα του νεοϊδρυθέντος Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος
της Ελλάδας, και µάλιστα στην
κατεύθυνση της εξωστρέφειας και
της διεθνούς συνεργασίας, µε το
αρχαιότερο Πανεπιστήµιο (75
ετών) Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου στην Ευρώπη, γίνεται
απόλυτα κατανοητή η σπουδαιότητά της.
3)
Εγκρίθηκε η κοινή
συµµετοχή των ∆ήµων των δύο
πόλεων, καθώς και Ακαδηµαϊκών
Ιδρυµάτων της Αττικής και του
Πανεπιστηµίου της Ρουµανικής
πόλης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «ERASMUS+». Ακόµη, στο ίδιο πλαίσιο,
ο ∆ήµος Ασπροπύργου υπέγραψε Μνηµόνιο Συνεργασίας, µε τη
∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Πράχοβα της Ρουµανίας, για
συνεργασία ων Γυµνασίων και
Λυκείων του Ασπρόπυργου, µε
αντίστοιχα του Πλοϊέστι και της
ευρύτερης
περιοχής.
Στην
κατεύθυνση αυτή, αντιπροσωπείες Καθηγητών και Μαθητών
των Σχολείων, της πόλης µας, θα
έχουν µια πρώτη Συνάντηση
Εργασίας, τον προσεχή Σεπτέµβριο, όταν θα οριστικοποιήσουν
τα ακριβή αντικείµενα των συνεργειών τους, µε κυρίαρχο προσανατολισµό τα κοινά προβλήµατα
των δύο πόλεων, που εκκινούν
απ΄ τις µονάδες πετροχηµικών
και τις βαριές βιοµηχανίες που
λειτουργούν στις επικράτειές
τους.

4)
Υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ανάµεσα στη
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου

Ασπροπύργου και την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ρουµανίας, στο
πλαίσιο της οποίας λειτουργεί και
η Βιβλιοθήκη του Πλοϊέστι, µε
γνώµονα την ανταλλαγή εκδόσεων µε κοινό ενδιαφέρον και τη
διοργάνωση Επιστηµονικών Ηµερίδων και Συνεδρίων, που θα
αναδείξουν -κυρίως- τη µεγάλη
παρουσία
στη
Ελληνική
Ρουµανία τους προηγούµενους
αιώνες, και τις πνευµατικές επαφές των δύο Λαών, οι οποίες πάντοτε είχαν γόνιµα αποτελέσµατα.

Προωθήθηκε, µέσω
5)
του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, η κοινή
παρουσία των δύο ∆ήµων, Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, στο ∆ιεθνές Φόρουµ, για την Ενέργεια,
που θα πραγµατοποιηθεί στο
πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, τον προσεχή
Σεπτέµβριο, µε προεδρεύοντα
τον Υπουργό Εµπορίου των
Ηνωµένων Πολιτειών, που είναι η
τιµώµενη χώρα της διοργάνωσης.
Στην κατεύθυνση αυτή, στη 2η
Συνάντηση Εργασίας των δύο
∆ήµων, θα διευθετηθούν οι
λεπτοµέρειες για το ∆ίκτυο των
Ευρωπαϊκών Πόλεων µε ∆ιυλιστήρια Αργού Πετρελαίου, Αποθήκες Φυσικού Αερίου και Κόµβους ∆ιανοµής Ενέργειας, το οποίο
είχε συναποφασισθεί στη συνάντηση του Οκτωβρίου του 2017,
στον Ασπρόπυργο. Στην προσπάθεια αυτή, το Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής και Πλοϊέστι, θα
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, για
λογαριασµό των δύο πόλεων.

6)
Ως αποτέλεσµα της
Επιχειρηµατικής Συνάντησης του
παρελθόντος Οκτωβρίου, στον
Ασπρόπυργο, επιχειρηµατίες τη
πόλης µας αποφάσισαν να
προχωρήσουν στην ίδρυση εκθεσιακών χώρων, ρουµανικών
προϊόντων στον Ασπρόπυργο,
και ελληνικών στο Πλοϊέστι, υπό
την αιγίδα των δύο ∆ήµων και µε
τη στήριξη των Πρεσβειών των
δύο Χωρών. ∆ηλαδή, της Πρεσβείας της Ρουµανίας στην
Αθήνα και της Πρεσβείας της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Στο
πλαίσιο αυτό, µε την παρουσία
των Εµπορικών Ακολούθων των
εν λόγω διπλωµατικών αποστολών, κ.κ. Donescu M. και
Μάρκου Ιωάννη, θα πραγµατοποιηθεί, στις 18 Μαΐου στο Πλοϊέστι, η τελική διευθέτηση των
λεπτοµερειών, που αφορούν
στην εν λόγω σηµαντική συνεργασία. Άλλωστε, το σύνολο των
επαφών, στο πλαίσιο της 2ης
Συνάντησης
Εργασίας,
στη
ρουµανική πόλη, τελεί υπό την
αιγίδα των δύο Πρεσβειών και
κατ΄ επέκταση των Κυβερνήσεων
των δύο Χωρών, Ελλάδας και
Ρουµανίας.

Τούτων δοθέντων, την αποστολή
που θα µεταβεί στο Πλοϊέστι της
Ρουµανίας, από 17 έως 20 Μαΐου
του 2018, θα συγκροτούν: α)
∆έκα (10) Επιχειρηµατίες από
την ευρύτερη περιοχή του Ασπρ-

οπύργου β) Έξι (6) εκπρόσωποι
των Πρυτανικών Αρχών και των
ορισθέντων υπεύθυνων, για το
Μεταπτυχιακών
Πρόγραµµα
σπουδών στους τοµείς του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου,
του ∆ικτύου των Ευρωπαϊκών
∆ήµων που φιλοξενούν ∆ιυλιστήρια και Κόµβους ενέργειας εν
γένει. γ) Οι τρεις (3) εκπρόσωποι,
των υπηρεσιών του ∆ήµου, που
θα συντονίσουν τη συµµετοχή
του Ασπροπύργου στο Πρόγραµµα «HORIZON 2020». δ)Πέντε (5)
εκπρόσωποι του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ήτοι: ∆ύο (2) Αντιδήµαρχοι ή ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
της πλειοψηφίας και από ένας
∆ηµοτικός Σύµβουλος (1) εκπρόσωπος των τριών (3ών) ∆ηµοτικών Παρατάξεων της µειοψηφίας και ε) Πέντε (5) εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων της
πόλης και της ευρύτερης περιοχής, που δραστηριοποιούνται
σε τοµείς που άπτονται της ανάπτυξης των διµερών σχέσεων
Ασπροπύργου - Πλοϊέστι.
Στο πλαίσιο του διµερούς
Συµφώνου Αδελφοποίησης, που
υπέγραψαν οι δύο ∆ήµοι, Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, για την
ανωτέρω ελληνική αποστολή, τα
έξοδα διαµονής, και διοργάνωσης των συναντήσεων που προαναφέρθηκαν, βαρύνουν αποκλειστικά τον ∆ήµο Πλοϊέστι της
Ρουµανίας. Κατά συνέπεια, ο
∆ήµος Ασπροπύργου καλείται να
καλύψει µόνο τα έξοδα µετάβασης
της αποστολής στη Ρουµανία,
καθώς και τις ηµερήσιες αποζηµιώσεις των στελεχών και αιρετών του, για τις πέντε (5) ηµέρες
της παραµονής τους στη ρουµανική πόλη.
∆ιευκρινίζεται ότι, για λόγους
άρτιας προετοιµασίας των συναντήσεων και σύνταξης των απαραίτητων πρωτοκόλλων και εγγράφων, η ρουµανική πλευρά παρακάλεσε τη µετάβαση του Γενικού
Γραµµατέα του ∆ήµου στις 16
Μαΐου.

Για όλα τα ανωτέρω, ο Προϋπολογισµός Εξόδων του ∆ήµου αφορά
στα αεροπορικά εισιτήρια τριάντα
(30) ατόµων (περίπου 200,00 €
ανά άτοµο) και τις προβλεπόµενες αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
Όπως αντιλαµβάνεσθε,
στο
πλαίσιο της αντιπροσωπευτικότητας, η εκπροσώπηση του τόπου
µας θα είναι πλήρης.
Παρακαλώ, για την έγκριση της
εισήγησης».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Τ ην εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Καραµπούλα,
2.Τ ην από 7 Μαΐου 2018, Εισήγηση του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, και Μέλους της Κεντρικής
Ένωσης
∆ήµων
Ελλάδας

(Κ.Ε.∆.Ε.),
Μελετίου,

κου

Νικολάου

Ι.

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ της Συµµετοχής του ∆ήµου
Ασπροπύργου στη 2η Συνάντηση
Εργασίας των Αδελφοποιηµένων
∆ήµων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, και το Επιχειρηµατικό Φόρουµ, µε συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και του Επιµελητηρίου της
Περιφέρειας
Πράχοβα,
της
Ρουµανίας, από 17 έως 20 Μαΐου
του 2018, τάχθηκαν δέκα οκτώ
(18) µέλη του Συµβουλίου, και
ονοµαστικά οι κ.κ. :
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π ΟΥ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
9.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 .ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
17.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
Κατά ψήφ ισαν , οκτώ (8) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 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 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ,

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει την Συµµετοχή του
∆ήµου Ασπροπύργου, στη 2η
Συν άν τηση Εργασίας των Αδελφ οποιηµέν ων ∆ήµων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, και το
Επιχειρηµατικό Φόρουµ, µε
συν διοργάν ωση της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
και του Επιµελητηρίου της Περιφ έρειας
Πράχοβα,
της
Ρουµαν ίας, που θα πραγµατοποιηθεί, από 17 έως 20 Μαΐου
του 2018, ως άν ωθεν .
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθµό 234/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Συνταγογράφηση
Φαρµάκων ∆ήµος Χαϊδαρίου
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (∆ΑΦΝΙΟΥ - ΑΝΩ &
ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ). ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ
∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
2105322181 (∆ΑΦΝΙ)
2130441347 (ΆΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ)
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΟΥΑΦ ∆ΑΟΥΑΧΕΡ

θριάσιο-13

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠ ΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός
εξοπλι σµός του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας 6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α
και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας 6945334415
Ενοικιάζεται
διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα
αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση,
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση
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στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκτιστα 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.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
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
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)

300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός, ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

Ασπρόπυργος:
πωλούνται 7,5
στρέµµατα θέση Κατσουλιέρη κοντά στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση
Κατσουλιερη κοντά
στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΟΡΩΝΙ∆ΗΣ ΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΕΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΡΩΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
MΕΛΝΙΚΟΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΠΑΧΤΑ ΑΡΑΛ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία 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., πάρκιν, 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.g
r. Τηλ. fax: 2105570474
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24 στρέµµατα
στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24
στρέµµατα θέση
Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη γνώση
Argon-TIG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

3D-

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

