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Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)
  Αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής  
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Ξεκίνησε η καταγραφή των 
παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος 

στο Βλυχό Μεγάρων
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Ασπρόπυργος
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ 

Μακρυγιάν ν η 2, Σ2105580002

Ελευσίνα 

Καρατζάς Γεώργιος Ε. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19,2105549375

Μάνδρα
Γιάν ν ου Γεώργιος Ι. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά Ελέν η 

Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

Αχαρν ές
Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,

Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά,
2102440400

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84,2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια           

Η θερµοκρασία από 16 έως 26
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων,

Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδώρα, ∆ώρα 

Να προχωρήσει ο ∆ήµος στη σύνταξη οικο-
νοµοτεχνικής µελέτης, σχετικά µε τη σκο-
πιµότητα σύστασης  ∆ηµοτικής Επιχείρη-

σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), αποφάσισε
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής στη συνεδρίαση της
Πέµπτης 10 Μαΐου 2018.

Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς είπε ότι µε τη Μελέτη η υπηρεσία θα εξε-
τάσει αν µια τέτοια επιχείρηση θα είναι βιώσιµη κι
αν µπορεί να προσφέρει στο δηµότη ποιοτικό νερό
σε χαµηλή τιµή. 

Αναλύοντας το σκεπτικό του τόνισε ότι στρατ-
ηγικός στόχος της σηµερινής διοίκησης του ∆ήµου
Φυλής είναι να διασφαλίσει την ενεργειακή και υδρ-
ολογική αυτάρκεια του ∆ήµου, εκµεταλλευόµενος
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τα υπόγεια ύδατα της περιοχής.

«Σε µια εποχή που στην Ευρώπη η τιµή του νερού έχει εκτοξευτεί στα ύψη και ενόψει της ιδιωτικοποίησης της
ΕΥ∆ΑΠ ο ∆ήµος Φυλής διαθέτει πολύ σηµαντικές ποσότητες υπογείων υδάτων και συγκεκριµένα στη Ντάρδιζα και
στο φαράγγι της Φυλής, όπως προέκυψε από εµπεριστατωµένη έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου. Εκτός από
τα αποθέµατα αυτά ο ∆ήµος διαθέτει 350 χιλιόµετρα ιδιόκτητου δικτύου ύδρευσης µαζί µε δεξαµενές και πιεστικά
µηχανήµατα. 

Τα παραπάνω, µαζί µε τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας και κυρίως των ταχυδιϋλιστηρίων µπορούν να αναδειχθ-
ούν σε καθοριστικούς παράγοντες για τη βιωσιµότητα µιας ∆ΕΥΑ», υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος Φυλής και ανέφερε ότι
υπάρχει παράδειγµα ∆ΕΥΑ που χρεώνει το νερό στους καταναλωτές  µε 12 λεπτά το κυβικό. 

«Πεποίθησή µου είναι ότι ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε την εκµετάλλευση των υπόγειων υδάτων της
περιοχής, µε την άντληση κεφαλαίων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και µε τον εκσυγχρονισµό του δικτύου
ύδρευσης» πρόσθεσε και ανέφερε παραδείγµατα χρηµατοδότησης ∆ΕΥΑ από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ και από
το ΥΜΕΠΕΡΑ, δηλαδή το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των Υπουργείων Υποδοµών και Περιβάλλοντος που χρηµατο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ.  

Ο ∆ήµαρχος δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι σε περίπτωση που η µελέτη καταλήξει στο συµπέρασµα πως
µπορεί να δηµιουργηθεί µια βιώσιµη ∆ΕΥΑ, θα στελεχωθεί από τεχνοκράτες ώστε να µην καταλήξει σαν τις
δηµοτικές επιχειρήσεις που βούλιαξαν το ∆ήµο.

«Σήµερα για να λειτουργήσει µια ∆ηµοτική Επιχείρηση πρέπει να είναι βιώσιµη, δηλαδή να µην δηµιουργεί χρέη.
Αλλιώς κλείνει και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αντιµετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του» κατέληξε. 

Ο
ι ρευµατοκλοπές, οι συνεχείς διακοπές
ρεύµατος, µέχρι και η εµπλοκή της
αστυνοµίας, αποτελούν συχνά φαινόµενα

στην περιοχή Βλυχό Μεγάρων, όπου κατά κύριο
λόγο διαµένουν Ροµά.

Η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, στα
πλαίσια της πολιτικής κοινωνικής ένταξης, σε
συνεργασία µε τον ∆ήµο, την ∆ΕΗ και τον σύλλο-
γο Ροµά της περιοχής συγκρότησε ειδικά κλιµάκια,
προκειµένου να πραγµατοποιήσουν καταγραφή
όλων των παροχών, όπου σήµερα υπάρχει η εξής
εικόνα :

• Υπάρχουν 310 παροχές, εκ των οποίων το
67% είναι αποξηλώµενες, ενώ το υπόλοιπο 33%
ενεργές.

Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η αξιο-
ποίηση του νέου νόµου της Κυβέρνησης, ώστε να
αντιµετωπιστεί βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας,
το πλήθος των προβληµάτων που παρουσιάζονται
στην συγκεκριµένη περιοχή, γιατί η έννοια της κοι-
νωνικής ένταξης εκτός από τα δικαιώµατα, περι-
λαµβάνει και τις υποχρεώσεις όλων µας, καταλήγει
η ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας .

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ξεκίνησε η καταγραφή των παροχών 
ηλεκτρικού ρεύµατος στο Βλυχό Μεγάρων

ΤΤηη  σσύύννττααξξηη  ΟΟιικκοοννοοµµοοττεεχχννιικκήήςς  ΜΜεελλέέττηηςς  
για τη σκοπιµότητα σύστασης ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)
  Αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής  
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Τ
ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας που συνή-
λθε την 08-05-2018 ηµέρα Τρίτη µετά από
πρόσκληση του Προέδρου κ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Γ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, σε Συνεδρίαση, παρόντος του
∆ηµάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, συζήτησε το 2ο
έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε θέµα :
«Λήψη απόφασης για την άµεση επαναλειτουργία
λεωφορειακής γραµµής του ΟΑΣΑ» και  έπειτα από
εµπεριστατωµένη συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας, η Περιφερεια-
κή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, το Εργατικό Κέντρο Ελευ-
σίνας-∆υτικής Αττικής και  η ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ενηµερωθήκαµε για τη διακοπή της λεωφορειακής
γραµµής Α16 από τα ΜΜΕ. 

Η πράξη αυτή χωρίς καµία προηγούµενη δια-
βούλευση µε τους φορείς της πόλης µας είναι
ανεπίτρεπτη και  αναδεικνύει  µια διαχρονική τάση
υποβάθµισης της ∆υτικής Αττικής σε όλα τα επίπε-
δα. 

Σήµερα, χιλιάδες εργαζόµενοι  µετακινούνται  είτε
µε ίδια µέσα επιβαρύνοντας το περιβάλλον και
χάνοντας µεγάλο µέρος του µισθού τους, είτε µε
προβληµατική σε λειτουργία συγκοινωνία,  αφού οι
γραµµές του ΟΑΣΑ είναι  ελλιπείς αλλά ακόµη και  ο
προαστιακός σιδηρόδροµος λειτουργεί  µε αλλε

πάλληλες µετεπιβιβάσεις δυσχεραίνοντας την
πρόσβαση επισκεπτών, εργαζοµένων, τουριστών
και  κάθε ενδιαφερόµενου. Αυτό δεν συνάδει  µε την
ανάδειξη της πόλης και  της περιοχής ως προορι-
σµού µε εύκολη προσβασιµότητα.

Ζητάµε: 
1.Να  επανέλθει  άµεσα η γραµµή Α16 µε τακτικά

δροµολόγια 
2.Να δηµιουργηθούν τοπικά δροµολόγια στι ς

βιοµηχανικές και  εµπορικές ζώνες του Θριασίου
Πεδίου, αίτηµα το οποίο εδώ και  δεκαετίες υποβάλ-
λεται  συνεχώς στον ΟΑΣΑ από τους φορείς της ∆υτι -
κής Αττικής χωρίς καµία ανταπόκριση. 

3.Να προσδιοριστούν Έκτακτα δροµολόγια για
τους σκοπούς της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και  

των υπόλοιπων πολιτιστικών δράσεων της πόλης
(Φεστιβάλ Αισχύλεια, ξεναγήσεις αρχαιολογικού
κ.λπ) µε αφετηρία κοµβικά  σηµεία της Πρωτεύου-
σας όπως το Σύνταγµα, το Θησείο, ο Πειραιάς κ.λπ

4.Άµεση διαβούλευση µε τον ΟΑΣΑ ώστε να υλο-
ποιηθούν τα παραπάνω το συντοµότερο δυνατό. 

Το παρόν Ψήφισµα να σταλεί  :
1)Στον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82
2)Στον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ κ. Τάσο Ταστάνη
3)Στο Υπουργείο µεταφορών δικτύων και  υπο-

δοµών
4)Στον Υπουργό κ. Χρήστο Σπίρτζη.
5) Να δηµοσιευθεί  στον Τοπικό τύπο 

Η απόφαση έλαβε αριθµ. 196/2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     
ΤΑ  ΜΕΛΗ
Χ. ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ          Β. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      ΕΜ.ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ    

ΓΡ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ   ∆. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α. ∆ΙΟΛΕΤΗΣ  ∆. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΜΙΧΑΣ ∆. ΤΣΑΤΣΗΣ                                              
Ε. ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ      Ν ΨΟΥΝΗΣ          

Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ    
∆. ΛΙΑΣΚΟΣ     Μ. ΑΝΤΩΝΑΡΑ 
Ν ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ   Μ. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ 
Μ. ΒΑΡ∆ΑΒΑΚΗΣ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ:

∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΗΗ
ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΗΗΠΠΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΕΕΙΙΑΑ

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ,,  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΝΝΗΗΠΠΙΙΑΑ  44ωωνν  ΕΕΤΤΩΩΝΝ!!
• Οι Γονείς να απευθύνονται στους Παιδικούς 

Σταθµούς, µετά τη σχετική ανακοίνωση. 

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, γν ωστοποιεί ότι: 

Η φοίτηση των  Νηπίων , ηλικίας τεσσάρων  (4ων )
ετών , στο Νηπιαγωγείο, για τον  ∆ήµο Ασπροπύργου,
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

Κατά συν έπεια οι Γον είς προν ηπίων  θα πρέπει ν α
απευθύν ον ται, εφ’ όσον  το επιθυµούν , στους ∆ηµοτι-
κούς Παιδικούς Σταθµούς, για την  εγγραφή των  παι-
διών  τους. Πληροφορίες δίν ον ται καθηµεριν ά, τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο τηλ: 2132006767 ή
2132006744.

Υπεν θυµίζεται ότι, η φοίτηση των  παιδιών  και η
σίτιση τους στις ∆ηµοτικές ∆οµές, είν αι εν τελώς δωρε-
άν !

ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΝΗΠΙΑ; ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ∆ΟΜΕΣ;

ΈΈννττοοννηη  ααννττίίδδρραασσηη  κκααιι  δδυυσσααρρέέσσκκεειιαα  
από το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας για την εφαρµογή της

διετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων στον ∆ήµο 

Τ
ην  κάθετη αν τίθεσή
του δηλών ει ο ∆ήµος
Μάν δρας – Ειδυλλίας

για την  σχ εδιαζόµεν η εφαρ-
µογή της διετούς υποχ ρεωτι-
κής εκπαίδευσης των
ν ηπίων  το σχ ολικό έτος
2018-2019. Πρόκειται για
έν α µέτρο που θα δηµιο-
υργήσει περισσότερα και
σοβαρότερα προβλήµατα
στην  ήδη επιβαρυµέν η
κατάσταση του ∆ήµου.

Με έγγραφό της – διαµαρτ-
υρία η ∆ήµαρχ ος Γιάν ν α
Κριεκούκη προς τον  Υπο-
υργό Παιδείας κ. Κων σταν -
τίν ο Γαβρόγλου και στον
∆ιευθυν τή της Περιφερεια-
κής ∆ιεύθυν σης Πρωτοβάθ-
µιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ζήτησε ν α
εξαιρεθεί ο ∆ήµος Μάν δρας-
Ειδυλλίας τον ίζον τας τα
σηµαν τικά και αν υπέρβλητα προβλήµατα που θα δηµιουργήσει η εφαρµογή από τον  Σεπτέµβρη του  2018. Το
εν  λόγω έγγραφο κοιν οποιήθηκε επίσης στην  Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων  Ελλάδος – ΚΕ∆Ε και στην  Περιφερειακή
Έν ωση ∆ήµων  Αττικής – ΠΕ∆Α προκειµέν ου ν α στηρίξουν  τον  ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας στο αίτηµά του.

Η υποχ ρεωτική εκπαίδευση των  ν ηπίων  από το 2018 είν αι αδύν ατη και επικίν δυν η για την  ασφάλεια των  παι-
διών  διότι δύο από τα έξι ν ηπιαγωγεία της ∆Ε Μάν δρας έχ ουν  υποστεί µεγάλες ζηµιές από την  πληµµύρα της
15ης Νοεµβρίου και είν αι ακόµα άγν ωστος ο χ ρόν ος της αποκατάστασής τους ώστε ν α καταστούν  απόλυτα ασφ-
αλή για την  φιλοξεν ία και την  φοίτηση των  παιδιών . 

Με δεδοµέν ο ότι οι γον είς των  ν ηπίων  που φοιτούν  ήδη στα ν ηπιαγωγεία της Μάν δρας εκφράζουν  έν τον α
τους φόβους τους και αρν ούν ται ν α επαν έλθουν  τα παιδιά τους στα κατεστραµµέν α ν ηπιαγωγεία σε ποια κτίρ-
ια θα στεγαστούν  και πρόσθετα παιδιά αν  ισχ ύσει η υποχ ρεωτική εκπαίδευση από τον  Σεπτέµβρη του 2018;

συνεχίζεται στη σελίδα 8

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣIΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Α16  
‘’Η πράξη αυτή χωρίς καµία προηγούµενη διαβούλευση µε τους φορείς της πόλης µας είναι ανεπίτρεπτη 

και αναδεικνύει µια διαχρονική τάση υποβάθµισης της ∆υτικής Αττικής σε όλα τα επίπεδα’’ 



ΗiDialogue, αστική, µη κερ-
δοσκοπική εταιρεία για το
∆ιάλογο, τη ∆ικτύωση, τη

∆ιαφάνεια και τη ∆ηµιουργικότητα
διοργανώνει τα δύο επόµενα σεµι-
νάρια του δεύτερου κύκλου
«Socialize your Business: Τα Social
Media και το ∆ιαδίκτυο στην υπηρ-
εσία της µικροµεσαίας επιχείρησης
και του επαγγελµατία». Τα δύο σεµι-
νάρια θα πραγµατοποιηθούν στην
Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο την
Τετάρτη 16 Μαΐου.

Συγκεκριµένα το σεµινάριο στην
Ελευσίνα θα πραγµατοποιηθεί στην
Αίθουσα «ΣΤΕΚΙ» (Ισόγειο) του
Πολιτιστικού Κέντρου Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α (Παγκάλου και Κίµω-
νος 11) στις 15:00 και στον Ασπρόπ-
υργο στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπρ-
οπύργου στις 18:30.

Μετά το επιτυχηµένο πρώτο σεµι-
νάριο του δεύτερου κύκλου που
πραγµατοποιήθηκε στο Αίγιο, στις
23 Απριλίου, τα σεµινάρια
συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές

της χώρας. Σκοπός τους είναι η
ενηµέρωση και η επιµόρφωση των
κατοίκων κάθε πόλης προκειµένου
να µπορέσουν να προβάλουν τις
επιχειρήσεις τους και να έχουν το
µεγαλύτερο δυνατό όφελος µε το
µικρότερο δυνατό κόστος.

Η θεµατολογία των σεµιναρίων θα
είναι σχετική µε το:

Πώς χρησιµοποιείται το Internet
Marketing στην ελληνική επιχείρηση
το 2018, πώς να κινηθείτε στα
Social Media (Facebook, Youtube).

Τι περιεχόµενο να ανεβάσετε στο
Facebook .

Πώς να µετράτε την αποτελεσµα-
τικότητά του, καµπάνιες Facebook
Ads και έξυπνη πρόωθηση των
υπηρεσιών και των προιόντων σας
στο διαδίκτυο µε χαµηλό κόστος.

Γιατί τα social media είναι οι νέοι
πρωταγωνιστές στην εταιρική επι-
κοινωνία,

Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το
Instagram και το Twitter προς όφε-

λος του επαγγελµατία και της µικρο-
µεσαίας επιχείρησης.

Σε µία εποχή, όπου το διαδίκτυο
έχει αναχθεί σε καθηµερινή ανάγκη,
ως ένα χρήσιµο εργαλείο χαµηλού
κόστους η iDialogue συνεχίζει την
προσπάθεια για επιµόρφωση.

Εισηγητές του σεµιναρίου είναι οι
εξής:

∆ηµήτρης Κονταράκης: Internet
Marketing Consultant και ιδρυτής
της εταιρείας eSteps Σύµβουλοι
Internet Marketing

Hλίας Τσαλδάρης: Data Analyst,
SEM – SEO Consultant, Ιδρυτής της 

εταιρείας Innovation Group και 
Κυριάκος Τσίγκρος: Senior

Account Manager από την εταιρεία
ContactPigeon.

Αξίζει να σηµειωθεί πως η παρα-
κολούθηση των σεµιναρίων από
τους συµµετέχοντες είναι εντελώς
δωρεάν.

Αποκλειστικός Χορηγός των σεµι-
ναρίων «Socialize your Business»
είναι η Ολυµπία Οδός.

Τα σεµινάρια στην Ελευσίνα και
τον Ασπρόπυργο πραγµατοποι-
ούνται µε την Υποστήριξη της
InterMediaKT καθώς και των εται-
ρειών eSteps Σύµβουλοι Internet
Marketing, Innovation Group και
ContactPigeon.

Απαραίτητη προϋπόθεση για
την συµµετοχή σας στα σεµινάρια
είναι η    εγγραφή σας στο διαδικ-
τυακό ιστότοπο www.socializey-
ourbusiness.gr µέχρι τις 16
Μαΐου.

4-θριάσιο ∆ευτέρα 14 Μαΐου 2018 

««SSoocciiaalliizzee  yyoouurr  BBuussiinneessss::  ΤΤαα  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  κκααιι  ττοο  ∆∆ιιααδδίίκκττυυοο  σσττηηνν
υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  µµιικκρροοµµεεσσααίίααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  εεππααγγγγεελλµµααττίίαα»»..  

 ∆ύο σεµινάρια στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο την Τετάρτη 16 Μαΐου. 

«Καταχωρι-
στέο στο

ΚΗΜ∆ΗΣ &
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών

Ταχ. ∆/νση :    Λ. Μαρ-
αθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05

Μαραθώνας
Πληροφορίες :    Α. Κατε-

ρέλου
Τηλέφωνο :    22943

20 585
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr

Μαραθών ας  11/05/2018
Αριθ. πρωτ.

7786
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια υλικών

ύδρευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκ-
ηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες
προσφορές που θα διενεργηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισµού για την
προµήθεια υλικών ύδρευσης µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής, συνολικού προϋπολο-
γισµού 74.130,82€. Η δαπάνη της
προµήθειας θα καλυφθεί από ίδια
έσοδα & από χρηµατοδότηση του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.
Η κατάθεση των προσφορών στο

γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του ∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δηµοσίευση της δια-
κήρυξης και καταληκτική ηµεροµ-
ηνία παραλαβής τους είναι η
24/05/2018 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο

∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης
του ∆ήµου Μαραθώνος, επί της
Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄
όροφος, από την αρµόδια Επιτρο-
πή ∆ιαγωνισµού, κατά την ως άνω
ηµεροµηνία. Οι προσφορές θα
παραλαµβάνονται από την επιτρο-
πή διαγωνισµού µέσω του πρω-
τοκόλλου µε ώρα έναρξης παρα-
λαβής προσφορών από την επιτρ-
οπή, 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 Επι-
τροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως
ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που
κατατίθεται µετά την ώρα λήξης
είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαρά-
δεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση:

∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρω-
τοκόλλου). Η προθεσµία για την
παραλαβή των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει
την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα
της ηµεροµηνίας διενέργειας του

διαγωνισµού δηλαδή την
23/05/2018 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαι-
ρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επι-
στρέφονται και αυτές στους προ-
σφέροντες, χωρίς να αποσφραγι-
στούν.
Προσφορές που περιέρχονται

στην αναθέτουσα αρχή µε οποιο-
δήποτε τρόπο πριν την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζον-
ται, αλλά παραδίδονται στο αρµό-
διο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνι-
σµού) προ της εκπνοής της προθ-
εσµίας κατάθεσης, για να αποσφρ-
αγισθούν 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 Προσφο-
ρά) στην Ελληνική γλώσσα, διαφο-
ρετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να

αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σµού από την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.marathon.gr
στην διαδροµή Εφηµερίδα της
Υπηρεσίας ► ∆ιαγωνισµοί Προσ-
κλήσεις ► Προµήθεια υλικών ύδρ-
ευσης ή από το ∆ιαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. ή από τον πίνακα
ανακοινώσεων ή από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Μαρ-
αθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ
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Μ
ε µια ∆ιάλεξη, στο πλαίσιο του
θεσµού «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του
∆ήµου Ασπροπύργου, ξεκινούν οι

φετινές εκδηλώσεις – αφιερώµατα του ∆ήµου
Ασπροπύργου, για την Επέτειο Μνήµης και
Πένθους, για τους 353.000 Έλληνες του Πόν-
του, οι οποίοι έπεσαν θύµατα της Γενοκτονίας
που σχεδίασε και εκτέλεσε ο πρόδροµος των
Ναζί, Μουσταφά Κεµάλ.

Σήµερα ∆ευτέρα 14 Μαΐου στις 8 το απόγε-
υµα,  ο ∆ρ. Ιστορικός και Πρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Συνδέσµου Ποντίων Εκπαιδευτικών, κ.
Αντώνης Παυλίδης, από το βήµα του
«Ανοιχτού Πανεπιστηµίου» του ∆ήµου (αίθου-
σα του Πνευµατικού Κέντρου) θα παρουσιάσει
το θέµα “Χαλαµονή” (Γενοκτονία) του Ποντια-
κού Ελληνισµού: Ένα Βιβλίο και µια Επέτειος
Μνήµης, Γνώσης και ∆ιεκδίκησης».

*Ο ∆ρ. Αντώνης Παυλίδης γεννήθηκε στο Νοµό Σερρών από Πόντιους γονείς πρώτης γενιάς.
Σπούδασε Παιδαγωγικά και Πολιτικές Επιστήµες και έκανε Μεταπτυχιακά στη Νεότερη Οθωµανική Ιστορία. Στο Τµήµα Κοινω-

νιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου πραγµατοποίησε τη  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή (µε βαθµό, παµψηφεί, «Άριστα») µε θέµα:
«Οικονοµικές και κοινωνικές συνιστώσες της εκπαίδευσης των Ελλήνων του Πόντου».  Έχει πλούσια κοινωνική δράση αφού είναι
Μέλος πολλών Κοινωνικών και  Επιστηµονικών Φορέων. Για  έξι (6) χρόνια ήταν µέλος του ∆.Σ. της  ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας
Ελλάδας  και µέλος του Γενικού  Συµβουλίου της Α∆Ε∆Υ για τέσσερα (4) χρόνια. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της «Αµφικτιονίας
Οικουµενικού Ελληνισµού» για δύο (2) χρόνια. Σήµερα είναι µέλος του ∆.Σ. της Επιτροπής  Ποντιακών Μελετών, Γενικός Γραµµα-
τέας του Συλλόγου  Ελληνοαρµενικής Φιλίας και Πρόεδρος του Επιστηµονικού Φορέα «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ποντίων Εκπαι-
δευτικών». 

Έχει ασχοληθεί µε την έκδοση βιβλίων, έχει πραγµατοποιήσει µεγάλο αριθµό οµιλιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, και έχει
πλούσια αρθρογραφία στον ηµερήσιο τύπο και σε  επιστηµονικά περιοδικά ενώ έχει συµµετάσχει σε πλήθος Επιστηµονικών Συνε-
δρίων, ως εισηγητής. Έχει ασχοληθεί µε την Εκπαίδευση,  την Ιστορία και τον Ελληνισµό της Ανατολής. Το τελευταίο του βιβλίο,
που µόλις κυκλοφόρησε, φέρει τον τίτλο  «Χαλαµονή», που αναφέρεται στη διαχρονική πορεία και στη Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισµού. ∆ίδαξε «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ενώ διδάσκει, απ’ το 2002, «Ιστορία του ελληνι-
σµού της Ανατολής και όψεις της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας» στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας(Μεταπτυχιακού επιπέδου). Μιλά-
ει Αγγλικά και Τουρκικά.

Στις Αχαρνές ο ΥΠΕΘΑ Πάνος Καµµένος
Τιµήθηκε για την προσφορά του στον Ποντιακό Ελληνισµό

Στις Αχαρνές βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας Πάνος Καµµένος ο
οποίος τιµήθηκε για την προσφορά και τη στήριξή του στον Ποντιακό Ελληνι-
σµό.

Η επίσκεψη είχε χαρακτήρα καθαρά ιδιωτικό και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και
ΥΕΘΑ Π.Καµµένος πήγε κατευθείαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουµελά Αχα-
ρνών όπου προσκύνησε τα Ιερά Λείψανα Ρώσων Αγίων και στη συνέχεια
τιµήθηκε από τον ιερέα του ναού πατήρ Γρηγόριο Πιγκάλοφ για τη συνολική
προσφορά και τη στήριξή του στον Ποντιακό Ελληνισµό.

Στη συνέχεια ο κ.Καµµένος εφόσον ευχαρίστησε για την τιµή που του έκα-
ναν είχε φιλική συζήτηση µε τους ανθρώπους που τον υποδέχτηκαν.

Σηµειώνεται ότι το 2016, το υπουργείο Εθνικής Άµυνας είχε επιφυλάξει
τιµές Αρχηγού Κράτους, στην υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Σουµελά
που είναι η εικόνα της Προστάτιδος των απανταχού Ποντίων.

Τέλος οι ιχθυοκαλλιέργειες στο Πόρτο Γερµενό
Έληξε την Παρασκευή η ηµεροµηνία, όπου

συµφωνα µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ο
µισθωτής υποχρεουται να ολοκληρώσει τις προβ-
λεπόµενες εγκαταστάσεις της µονάδας, και να
θέσει τη µονάδα Ιχθυοκαλλιεργειων σε λειτο-
υργία, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Στην ∆υτική Αττική, µετά απο την απόρριψη
δηµιουργιας λατοµείων βωξίτη στα Μέγαρα,
καταγραφουµε µια ακόµα σπουδαία περιβαλλον-
τική νίκη, αφήνοντας έτσι στην ησυχία του το
Πόρτο ΓερµενΌ να το χαιρονται οι κάτοικοι, οι
λουόµενοι και οι επισκέπτες του, αναφέρει σε
µηνύµά του ο Γιάννης Βασιλείου

Η προθεσµία παρήλθε, οι προβλεπόµενες
υποχρεωσεις δεν εκπληρωθηκαν, οπότε, σύµφω-
να µε τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου,
µπαίνει τέλος στη δηµιουργία της συγκεκριµενης
αποπειρας!

Με µια ∆ιάλεξη, στο πλαίσιο του θεσµού «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» , 

ξεκινούν οι φετινές εκδηλώσεις – αφιερώµατα του ∆ήµου Ασπροπύργου, για την Επέτειο
Μνήµης και Πένθους, για τους 353.000 Έλληνες του Πόντου

Στη σηµερινή συνεδρίαση της 
αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής

ΈΈγγκκρριισσηη  ήή  µµηη  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  πποορρεείίααςς  
ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΣΣυυννττήήρρηησσηη  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  
ΚΚττιιρρίίωωνν  ∆∆..ΕΕ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  22001177»»  µµηηννώώνν
ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  ––  ΜΜααρρττίίοουυ  ––ΑΑππρριιλλίίοουυ..

Κ
αλεί στε σε συνεδρί αση την  ∆ευτέρα 14 Μαΐ ου 2018 και
ώρα 8:30  στο ∆ηµοτι κό Κατάστηµα Ελευσί νας, προκει µέ-
νου ως αρµόδι α Επι τροπή να πάρουµε απόφαση στα παρ-

ακάτω θέµατα της ηµερήσι ας δι άταξης:                                                                                        

1. Έγκρι ση ή µη του υπ’αρι θµ 6/03-05-2018 πρακτι κού
της Επι τροπής ∆ι αγωνι σµών Προµηθει ών περί  ανάδει ξης προ-
σωρι νού αναδόχου του ανοι κτού ηλεκτρονι κού δι αγωνι σµού µε
τί τλο : «Προµήθει α Οργάνων Παι δι κών Χαρών» 
2. Έγκρι ση ή µη του υπ’αρι θµ 7/03-05-2018 πρακτι κού
της Επι τροπής ∆ι αγωνι σµών Προµηθει ών περί  ανάδει ξης ορι -
στι κού αναδόχου του ανοι κτού ηλεκτρονι κού δι αγωνι σµού µε
τί τλο: «Προµήθει α Οι κοδοµι κών Υλι κών Συντήρησης και  Επι σ-
κευής ∆ηµοτι κών Εγκαταστάσεων ∆.Ε. Ελευσί νας & Μαγούλας».
3. Έγκρι ση ή µη του υπ’αρι θµ 1/07-05-2018 πρακτι κού
της Επι τροπής ∆ι αγωνι σµών Προµηθει ών περί  ανάδει ξης προ-
σωρι νού αναδόχου της- δι αδι κασί ας ηλεκτρονι κής δι απραγµά-
τευσης γι α την «Προµήθει α καυσί µων γι α την κί νηση των οχηµά-
των της υπηρεσί ας, Προµήθει α πετρελαί ου θέρµανσης γι α τα
δηµοτι κά κτί ρι α 2017 – 2018, Προµήθει α πετρελαί ου Θέρµαν-
σης των Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. , Ε.Σ.Ε.Π.Ε.∆.Ε. & Ε.Σ.Ε.∆.Ε.∆.Ε. 
4. Έγκρι ση ή µη της έκθεσης πορεί ας του έργου
«Συντήρηση ∆ηµοτι κών Κτι ρί ων ∆.Ε. Ελευσί νας 2017» µηνών
Φεβρουαρί ου – Μαρτί ου –Απρι λί ου.
5. Ορι σµός υπολόγου µε τρί µηνη απόδοση γι α τη
δαπάνη των οδοι πορι κών εξόδων, των εξόδων δι αµονής και  των
ηµερησί ων αποζηµι ώσεων του ∆ηµάρχου Ελευσί νας κου. Γεω-
ργί ου Τσουκαλά  γι α την µετακί νησή του στο εξωτερι κό και
συγκεκρι µένα στο Βέλγι ο από τι ς 17 Μάι ου  έως και  την 21η
Μαΐ ου 2018 .
6. Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
Υπηρεσι ών γι α την ανατροπή δεσµευµένης και  ψηφι σµένης και
ψηφι σµένης πί στωσης µε την υπ ’αρι θµ 126/18 απόφαση Οι κο-
νοµι κής Επι τροπής ποσού 74.400,00 €, λόγω νέας δι ακήρυξης.
7. Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
Υπηρεσι ών γι α την ανατροπή δεσµευµένης και  ψηφι σµένης και
ψηφι σµένης πί στωσης µε την υπ ’αρι θµ 127/18 απόφαση Οι κο-
νοµι κής Επι τροπής ποσού 24.775,20 €, λόγω νέας δι ακήρυξης.
8. Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
Υπηρεσι ών γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη
της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση
δαπάνης γι α υπηρεσί ες φύλαξης ∆ηµοτι κών κτι ρί ων και
λοι πών ∆ηµοτι κών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Μαγούλας  – έγκρι ση
δαπάνης και  δι άθεση πί στωσης ποσού 24.775,20 €



6-θριάσιο ∆ευτέρα 14 Μαΐου 2018   

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.

13ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .:  240

ΘΕΜΑ: Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών
για τη διαπλάτυνση των οδών: 1)
Φυλής και 2)Γκορυτσάς, σε εκτός
σχεδίου τµήµατά τους.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-

τικό Κατάστηµα, σήµερα την  9η
Μαϊου 2018, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 20.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτι-
κή δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµο-
τικό 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 συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 25
και απόντα τα 8, και ονοµαστικά:

ΠΑΤΟΝΤΕΣ

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 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆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
25.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
4. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 9ο θέµα της ηµερησίας διάταξης
µε τίτλο: «Απαλλοτρίωση ιδιοκ-
τησιών για τη διαπλάτυνση των
οδών: 1) Φυλής και 2) Γκορυτσάς,
σε εκτός σχεδίου τµήµατά τους»,
έθεσε υπόψη των µελών την υπ’
αριθµ. πρωτ.11060/02.05.2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας, του
∆ήµου Ασπροπύργου, κου Πανα-
γιώτη Καραγιαννίδη, η  οποία έχει
ως εξής:

«Προκειµένου να γίνει η διαπ-
λάτυνση των παρακάτω δρόµων:

1. Οδός Φυλής στο εκτός σχεδίου
τµήµα της από το εγκεκριµένο
σχέδιο Ασπροπύργου µέχρι την
Λεωφ. Ειρήνης (πρώην Λ.ΝΑΤΟ)
µήκους 540 µ.,
2. Οδός Γκορυτσάς στο εκτός
σχεδίου τµήµα της από το εγκε-
κριµένο σχέδιο Ασπροπύργου
µέχρι την Λεωφ. Ειρήνης (πρώην
Λ.ΝΑΤΟ) µήκους 1049 µ.,
Πρέπει να γίνει απαλλοτρίωση
των όµορων ιδιοκτησιών.
Σας αποστέλλουµε τα κτηµατολο-
γικά διαγράµµατα και τους
κτηµατολογικούς πίνακες των
ανωτέρων δρόµων προκειµένου
να ληφθεί απόφαση για την κήρ-
υξη της απαλλοτρίωσης».

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

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

1.Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα,
2.Την υπ’ αριθµ. πρωτ.
11060/02.05.2018, εισήγηση του
∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδοµίας, του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κου Παναγιώτη
Καραγιαννίδη, και τα συνηµµένα
κτηµατολογικά διαγράµµατα-
κτηµατολογικούς πίνακες,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ της Κήρυξης της απαλλο-
τρίωσης, ιδιοκτησιών  για τη
διαπλάτυν ση των  οδών :  1)
Φυλής και 2) Γκορυτσάς, σε
εκτός σχεδίου τµήµατά τους ,
τάχθηκαν  είκοσι πέν τε (25) 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ

13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆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
25.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  Κήρυξη της απαλλο-
τρίωση  των  όµορων  ιδιοκ-
τησιών , για τη διαπλάτυν ση των
οδών : 

1. Της Οδού Φυλής στο εκτός
σχεδίου τµήµα της, από το εγκε-
κριµέν ο σχέδιο Ασπροπύργου,
µέχρι την  Λεωφ . Ειρήν ης
(πρώην  Λ.ΝΑΤΟ), µήκους 540 µ.,

2. Της Οδού Γκορυτσάς στο
εκτός σχεδίου τµήµα της, από το
εγκεκριµέν ο σχέδιο Ασπροπύρ-
γου, µέχρι την  Λεωφ . Ειρήν ης
(πρώην  Λ.ΝΑΤΟ), µήκους 1.049
µ.,
σύµφ ων α µε την  υπ’ αριθµ.
πρωτ. 11060/02.05.2018, εισήγ-
ηση του ∆ιευθυν τή Τεχν ικών
Υπηρεσιών  και Πολεοδοµίας του
∆ήµου Ασπροπύργου, και τα
συν ηµµέν α  κτηµατολογικά δια-
γράµµατα- κτηµατολογικούς
πίν ακες.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθµό 240/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

48
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΚΚΑΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΚΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 

ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΝΑ ΤΕΡΟΛΛΙ
ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΜΑΝΟΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ.

Μ
εγάλη ανταπόκριση είχαν οι δωρεάν προληπτικοί
έλεγχοι για την κύφωση/σκολίωση που οργάνωσε η
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής  σε συνερ-

γασία µε το εξειδικευµένο κέντρο σκελετικής υγείας Scoliosis
Spine Laser Center. 

Περισσότερα από 70 παιδιά συνοδεία των γονέων τους πέρ-
ασαν, παρά τη δυνατή νεροποντή, το Σάββατο 5-5-18 από
την Κοινωνική Υπηρεσία, έκαναν προληπτικό έλεγχο και
δέχθηκαν τις συµβουλές των εξειδικευµένων επιστηµόνων
του κέντρου. 

Η εξέταση αφορούσε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου και
αυτό γιατί οι συγκεκριµένες ηλικίες είναι καθοριστικές για το µέλ-
λον της σκελετικής υγείας των ανθρώπων αφού στην πλειοψ-
ηφία των νοσούντων η πάθηση  εξελίσσεται «αθόρυβα» κατά
την όψιµη εφηβεία (Λύκειο) και αν δεν διαγνωστεί εγκαίρως
συνοδεύει το άτοµο και του δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σε
όλο τον ενήλικο βίο του. 

Ικανοποιηµένος από την προσέλευση των παιδιών δήλωσε
ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπου-
λος ο οποίος ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους γιατρούς και
το εξειδικευµένο κέντρο σκελετικής υγείας Scoliosis Spine
Laser Center για τις δωρεάν εξετάσεις καθώς και την ∆ευτερο-
βάθµια Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου Φυλής, τον Σύλλογο
Γονέων Τριών Τέκνων ∆ήµου Φυλής και το Αθλητικό Σωµατείο 

∆ΑΣ Ζεφυρίου για τη  συνεργασία. 
«Είναι η δεύτερη φορά που στην Κοινωνική Υπηρεσία διο-

ργανώνουµε  τον συγκεκριµένο προληπτικό έλεγχο. ∆ίνουµε
βαρύτητα στη νέα γεν ιά και προσπαθούµε να δίνουµε στους
δηµότες µας δωρεάν πρόσβαση σε προληπτικές και διαγνω-
στικές εξετάσεις καθώς στις µέρες της οικονοµικής δυσπραγίας
που διανύουµε ο προληπτικός έλεγχος περνά, δυστυχώς, σε
δεύτερη µοίρα λόγω του κόστους» σηµείωσε ο Γιώργος
Αντωνόπουλος. 

«Η εξέταση διαρκεί 5-7 λεπτά, είναι ανώδυνη και απολύτως
απαραίτητη για όλους τους εφήβους. Στην Ελλάδα έχουµε ήδη
σοβαρότατο πρόβληµα. Το compiuter, τα v ideo games και η
έλλειψη παιγν ιδιού, έχουν δηµιουργήσει µια νέα γεν ιά ανθ-
ρώπων µε σοβαρά σκελετικά προβλήµατα, επεσήµανε ο
τεχν ικός Ορθοπεδικός, ειδικός σπονδυλικής στήλης της
Scoliosis Spine Laser Center κ. ∆ιονύσης Τζατζαλιάρης. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως για πρώτη φορά η εξέταση της
σπονδυλικής στήλης έγινε µε το νέο σύστηµα FORMΕTRIC
4D, έναν νέο τρόπο ελέγχου της σπονδυλικής στήλης ΧΩΡΙΣ
ακτινοβολία. Η µέθοδος αυτή είναι ένας συνδυασµός της πιο
εξελιγµένης µορφής βίντεο και της ψηφιακής επεξεργασίας
δεδοµένων. Το αποτέλεσµα της εξέτασης είναι µια ακριβής
απεικόν ιση που χρησιµοποιείται ήδη από πολλούς γιατρούς
και πανεπιστηµιακές κλιν ικές της Ευρώπης και των Η.Π.Α.

Μεγάλη ανταπόκριση στον προληπτικό έλεγχο κύφωσης – σκολίωσης 
Που οργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής 

Ψυχαγωγικό τετραήµεροΨυχαγωγικό τετραήµερο
µε γνωστούς καλλιτέχνες για το
πανηγύρι των Άνω Λιοσίων

Ψυχ αγωγικό τετραήµερο από τις 18 µέχ ρι τις 21
Μαΐου 2018, διοργαν ών ει ο ∆ήµος Φυλής, στο
πλαίσιο των  εορταστικών  εκδηλώσεων  για το

παν ηγύρι των  πολιούχ ων  Αγίων  των  Άν ω Λιοσίων
Κων σταν τίν ου και Ελέν ης. 
Την  Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 έχ ει προγραµµατιστεί
αφιέρωµα στην  παραδοσιακή µουσική µε τη δηµοφιλή
Χαρά Βέρα την  οποία θα πλαισιώσουν  ο Νίκος
Μεσογίτης και ο Μάκης Μπέκος. 
Το Σαββάτο 19 Μαΐου 2018 θα εµφαν ιστεί ο αν ερχ όµε-
ν ος λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης ∆ήµας.
Την  παραµον ή 20 Μαΐου 2018 στην  πίστα των
εκδηλώσεων  θα αν έβει η λαµπερή Αγγελική Ηλιάδη και
αν ήµερα του παν ηγυριού, τη ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2018 ο
διαχ ρον ικός Αν τύπας επικουρούµεν ος από τον  Πρό-
δροµο. 
Σκοπός του προγράµµατος, που παραδοσιακά διορ-
γαν ών ει ο ∆ήµος στα Άν ω Λιόσια είν αι ν α ψυχ αγωγή-
σει τους κατοίκους και ταυτόχ ρον α ν α δηµιουργήσει
εορταστικό κλίµα που θα τον ώσει την  αγορά και ιδιαίτε-
ρα τις ψυχ αγωγικές επιχ ειρήσεις.  



Σε ένα τόπο που ακόµη δεν έχει
επουλώσει τις πληγές του µετά τη
θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου
2017, σε µία κοινωνία που προ-
σπαθεί να αποκαταστήσει βασικές
λειτουργίες της και να επανέλθει
στην κανονικότητα, δεν χωρούν πει-
ραµατισµοί που προκαλούν αναστά-
τωση στην καθηµερινότητα των
πολιτών της και εγκυµονούν κιν-
δύνους για την ασφάλεια των παι-
διών της.

Ο ∆ήµος και οι γον είς στη
συν άν τηση που πραγµατοποι-
ήθηκε στο ∆ηµαρχείο εξέφρασαν
οµόφων α την  αν τίθεσή τους στην
προοπτική της εφαρµογής της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης των
ν ηπίων  από το Σεπτέµβρη του
2018 και την  πρόθεσή τους ν α
συν εργασθούν  από κοιν ού ώστε
ν α αποτρέψουν  αυτό το εν δεχό-
µεν ο. 

8-θριάσιο ∆ευτέρα 14 Μαΐου 2018 

ΤΤΟΟ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  --  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ
ΤΤΟΟΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΙΙΑΑΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ    ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΥΥ    
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργανώνει 
επίκαιρο φορολογικό σεµινάριο µε θέµα : 
*ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1

*ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3
*Ε2  , ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ – ΒΡΑΧ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (RBNB) 

*ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 
*ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΩ∆. 049-050 

Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι στελέχη της ∆ιεύθυνσης
Φορολογίας Εισοδήµατος  του Υπουργείου Οικονοµικών :

ΣΑΦΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
ΓΙΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ  16  ΜΑΙΟΥ
2018 και ώρα 16:30 στο Αµφιθέατρο του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ , Τραπεζούντος και ∆ιγενή
Ακρίτα , Ελευσίνα. ( “ ΚΤΙΡΙΟ  TUV” ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 – 2105549191 
FAX  : 2105580000 EMAIL : mouzacas@otenet.gr.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

Συν εδριάζει την  Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα  20:30 το ∆ηµοτικό  Συµβου-
λίο Ελευσίν ας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέµα-
τα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χ ρηµατοδότησης της Κοιν ωφ-
ελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας από τον  ∆ήµο µας µην ός Απριλίου 2018
του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.

2. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας για την  « Αν άθεση λειτουρ-
γικής και τεχ ν ικής υποστήριξης του συστήµατος Ταχ υδροµείου, ζύγισης, αυτόµα-
του υπολογισµού τελών , γραµµατοσήµαν σης (digital meter) DM 100i, τύπου PCN
P7EM-050» o.ε. 2018.

3. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας της προµήθειας « Πιν άκων
Κ.Ο.Κ. – Εν ηµερωτικών  επιγραφών  κλπ. ∆.Ε. Ελευσίν ας».

4. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας της προµήθειας « Υλικών
οδοσήµαν σης».

5. Λήψη απόφασης για την  παράταση της σύµβασης προµήθειας αν ταλ-
λακτικών  – ελαστικών  για τα οχ ήµατα της υπηρεσίας ( οµάδες Α1.1, Α1.3, - Α1.6,
Α1.8, Α1.10, Α1.16 και Α1.17).

6. Λήψη απόφασης για την  παράταση της σύµβασης προµήθειας « Αν ταλ-
λακτικών  – Ελαστικών  για τα οχ ήµατα της υπηρεσίας ( οµάδες Α1.7, Α1.9, Α1.11-
Α1.15, Α1.18 – Α1.31).

7. Λήψη απόφασης για την  έγκριση πρακτικών  κλήρωσης για την  συγκρότ-
ηση επιτροπής προσωριν ής παραλαβής του έργου: « Kατασκευή ν ησίδων  στην
οδό Θριασίου από την  οδό Ηρώων  Πολυτεχ ν είου έως την  οδό Παν όρµου».

8. Λήψη απόφασης για την  καταν οµή Β’ ∆όσης 2018 στις Σχ ολικές Επιτρ-
οπές Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελευσίν ας.

9. Λήψη απόφασης για την  έγκριση των  πρωτοκόλλων  παραλαβής υλικών
προµηθειών  & παραλαβή των  αν τικειµέν ων  των  συµβάσεων  γεν ικών  υπηρε-
σιών .

10. Επί αιτήµατος Κεν τρικού Λιµεν αρχ είου Ελευσίν ας για τον  ορισµό εκπρ-
οσώπου του ∆ήµου µε τον  αν απληρωτή του στην  συγκρότηση Γν ωµοδοτικής
Επιτροπής για θέµατα αν έλκυσης, αποµάκρυν σης ή εξουδετέρωσης ν αυαγίων , ή
πλοίων .

11. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας µον οήµερης εκπαίδευσης
µίας (1) υπαλλήλου της ∆/ν σης Οικον οµικών  Υπηρεσιών  στο εκπαιδευτικό σεµι-
ν άριο (ηµερίδα) µε θέµα: « Φορολογικά θέµατα που αφορούν  τους ΟΤΑ και τα
Νοµικά τους Πρόσωπα» που θα διεξαχ θεί στην  Αθήν α την  18η /5/2018.

12. Λήψη απόφασης για την  παραχ ώρηση χ ώρου του 3ου ∆ηµοτικού Σχ ο-
λείου Ελευσίν ας για την  παρουσίαση βιβλίου µε τίτλο: « 3ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο - To
Φαν άρι του Συν οικισµού - ». 

13. Λήψη απόφασης για την  παραχ ώρηση χ ώρου του 1ου και 3ου ∆ηµοτι-
κού Σχ ολείου Μαγούλας για την  πραγµατοποίηση γιορτής του Basket 3x3 από το
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού Αθλητισµού Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής & Προσχ ολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) ∆ήµου Ελευσίν ας. 

14. Επί αιτήµατος Εργατοϋπαλληλικού Κέν τρου Ελευσίν ας ∆υτικής Αττικής
(ΕΚΕ-∆Α) για παραχ ώρηση της Κεν τρικής Πλατείας Ηρώων  Ελευσίν ας.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Η κατανοµή Β’ ∆όσης 2018 στις Σχολικές 
Επιτροπές και ο ορισµός εκπροσώπου του

∆ήµου -κατόπιν αιτήµατος Κεντρικού
Λιµεναρχείου Ελευσίνας- για θέµατα 

ανέλκυσης & αποµάκρυνσης ναυαγίων



10-θριάσιο ∆ευτέρα 14 Μαΐου 2018 

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. 13ης / 2018 συνεδρία-
σης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Αναµόρ-

φωσης προϋπολογισµού
∆ήµου Ασπροπύργου, οικονο-
µικού έτους 2018, και Τροπο-
ποίηση Τεχνικού Προγράµµα-

τος.

Αρ. Απόφ.: 232

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
9η Μαϊου 2018, ηµέρα
Τετάρτη  και ώρα 20:00 µ.µ, συνή-
λθε σε τακτική  δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ` αριθµ. 11246/4-5-2018 έγγρ-
αφη πρόσκληση του Προέδρου,
κ. Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η
οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη
του Συµβουλίου, και στον ∆ήµα-
ρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις, του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α`).

Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου παρόντα ήταν τα   28,
απόντα  5,   και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι ∆ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
1 4 ) Π Α Π Α Π ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16) Κ Ο Ν Α Ξ Η Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 0 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
24) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
25ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 7 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
4)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

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

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµ

ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος το 1ο   θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Έγκριση 3ης Αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, οικονοµικού έτους
2018, και Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράµµατος», έθεσε υπόψη
των µελών του συµβουλίου, την
υπ’ αριθµ. 207/7 Μαΐου  2018
απόφαση της  Οικονοµικής Επιτρ-
οπής, η οποία έχει ως εξής:

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ  Α
Από το Πρακτικό της υπ’

αριθµ. 19ης  / 2018   συνεδρία-
σης της Οικονοµικής  Επιτρο-
πής του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 207 Θ Ε Μ Α :
Λήψη απόφασης για την «3η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού &
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµ-
µατος  οικ/κού έτους 2018»,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
412/04-05-2018   Εισήγηση του
∆/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
στις 07 Μαΐου  ηµέρα Τρίτη   και
ώρα 08:30 π.µ., συνήλθε σε τακ-
τική δηµόσια συνεδρίαση, η Οικο-
νοµική  Επιτροπή  του  ∆ήµου
Ασπροπύργου κατόπιν  της υπ’
αριθµ. 11313/04-05-2018  έγγρα-
φης πρόσκλησης του Προέδρου
αυτής κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ -
Αντιδηµάρχου, που κοινοποιήθη-
κε νόµιµα µε ∆ηµοτικό κλητήρα
την 07-05-2018  σε καθένα των
συµβούλων σύµφωνα µε τα
άρθρα 72, 74, 75 και 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκ-
τονικής της Αυτοδιοίκησης 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
(8).

Π Α ΡΟ Ν Τ Α   Μ Ε Λ Η  Τ Η Σ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Τ Ρ
Ο Π Η Σ

ΤΣΙΓΚΟΣ  ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)   5 .
ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 

ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ. 
6. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜ.

ΦΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8 .
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓ.

Α Π Ο Ν Τ Α  ΜΕΛΗ
1. ΜΥΛΩΝΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

(Αν και προσκλήθηκε νόµιµα
δεν παραβρέθηκε)

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 2ο Θέµα της
Ηµερήσιας διάταξης:

Θέτει υπόψη των µελών:
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 412/04-05-

2018  Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσίας που έχει
ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε  την υπ΄ αρ.

25595/28-7-17 Κ.Υ.Α. µε θέµα:
«Παροχή οδηγιών για την κατάρ-
τιση του προϋπολογισµού των
δήµων, οικονοµικού έτους 2018»,
την υπ΄αρ.  23976/22-07-2016
Κ.Υ.Α - τροποποίηση της
υπ΄αριθµ. 7028/03.02.2004  και
τις υπ΄αρ. 26945/31-07-2015,
2 9 5 3 0 / 2 5 - 0 7 - 2 0 1 4 ,
30842/01.08.2013 και
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α., όπου
τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη
άσκησης περιοριστικής πολιτικής
στις δαπάνες και η εγγραφή
δαπανών – µόνο - αυτών που
αναµένεται να πληρωθούν κατά
την διάρκεια του οικονοµικού
έτους και  παρισταµένης της
ανάγκης για εγγραφή , ενίσχυση
καθώς και µείωση  κονδυλίων
από αυτά που είχαν προβλεφθεί
στον προϋπολογισµό, πρέπει να
προβούµε σε αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, η οποία έχει
ως εξής: 

Σχέδιο Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00 + 250.000,00 – 0,00 =
250.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
151.500,00 + 445.024,00 –
346.524,00= 250.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ -
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΜΟΡΦ.

454.265,43 + 0,00 – 130.848,71
= 323.416,72

Επίσης µε την  παρούσα
αν αµόρφ ωση αλλάζει η περιγρ-
αφ ή του παρακάτω κωδικού
ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΕΞΟ∆Α
Κ.Α. 15.6471.015 
ΑΠΟ : «∆απάν ες εορτής
Γεν οκτον ίας Πον τίων »

ΣΕ : «∆απάν ες για την  εκδή-
λωση Μν ήµης και Τιµής, για
τους 353.000 Έλλην ες του
Πόν του, θύµατα της Γεν οκ-
τον ίας των  Τούρκων »
Κατόπιν  των  αν ωτέρω τροπο-
ποιείται το ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)
Η παρούσα αναµόρφωση συντάχθη-
κε για τους λόγους που αναφέρουµε
παραπάνω και αναλυτικά:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
1.Αυξήθηκε ο κωδικός εσόδων µε αυξ.
αριθµό 1 και αντίστοιχα αυξήθηκε, ισό-
ποσα, ο κωδικός εξόδων, µε αυξ.
αριθµό 8, καθώς µε το υπ’ αρ. πρωτ.
76686/20-04-2018 έγγραφο της Περ-
ιφέρειας Αττικής, το ενταχθέν, στο Πρό-
γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε
), ανωτέρω έργο, θα υλοποιηθεί µε
χρηµατοδότηση αυτής. Επίσης
µειώθηκε ο κωδ. εξόδων µε αύξ.
αριθµό 15, κατά το ποσό το οποίο είχε
εγγραφεί για την υλοποίησή του από
ιδίους πόρους.  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Εγράφησαν οι κωδικοί µε αυξ. αρ. 1
και 3 και αυξήθηκαν οι κωδικοί µε αύξ.
αρ. 1,2,3 και 4   προκειµένου να καλ-
υφθούν ανάγκες που προέκυψαν.

Εγράφηκε  ο κωδικός µε αυξ. αρ. 2,
προκειµένου να καταβληθούν οι
δεδουλευµένες αποδοχές στους
υπαλλήλους της εκκαθαρισθείσας
∆ηµοτικής Επιχείρησης  Ανάπτυξης
του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆ΕΑ∆Α).

Αυξήθηκαν οι κωδικοί µε αύξ. αρ. 5, 6
και 7 µε αντίστοιχη και ισόποση µείωση
των κωδικών µε αυξ. αρ. 4, 5, 6, 7 και
8 προκειµένου να διατηρηθεί η αντα-
ποδοτικότητα της υπηρεσίας 20
(υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτρο-
φωτισµού). 

Μειώθηκαν οι κωδικοί µε αυξ. αρ. 1,2,3
και  από 9 έως 14, λόγω πλεονάζου-
σας πίστωσης που προέκυψε από
συµβάσεις που υπεγράφησαν, είτε
από την µη εκτέλεση της εγγεγραµέν-
ης δαπάνης.

Μειώθηκε ο κωδικός µε αυξ. αρ. 16
(Αποθεµατικό) προκειµένου να ισοσκε-

λισθεί η παρούσα αναµόρφωση. 

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

Λαµβάνοντας το λόγο οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ. Ι. Ηλίας και Ε. Παπανι-
κολάου δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν  το
θέµα
Τα µέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και
αφού έλαβαν υπόψη
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 412/04-05-2018
Εισήγηση του ∆/ντή της  Οικ/κής
Υπηρεσίας.
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Τις διατάξεις της υπ  ́αρ.  25595/28-7-
17 Κ.Υ.Α.
Τις διατάξεις της υπ’αρ. 23976/22-07-
2016  Κ.Υ.Α- τροποποίηση της
υπ’αρ. 7028/03.02.2004  
Τις διατάξεις των  υπ’αρ. 26945/31-07-
2015, 29530/25-07-2014,
30842/01.08.2013 και
47490/18.12.2012  Κ.Υ.Α
α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν
ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, έξι  (6)   δηµο-
τικοί σύµβουλοι  οι  κ.κ.   1)  ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ   2) ΚΩΝ.  ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ
3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΙΛΗΣ  4)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
5) ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ  &  6) ΚΑΓΙΑΣ
∆ΗΜ. εγκρίνουν την «3η Αναµόρφω-
ση Προϋπολογισµού & Τροπο-
ποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικ.
έτους 2018» ως ανωτέρω, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 412/04-05-
2018  εισήγηση του ∆/ντή της Οικονο-
µικής Υπηρεσίας. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε
το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό
207»
Στο σηµείο αυτό, παρενέβη ο ∆/ντής
Οικονοµικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος, επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει
να τροποποιηθεί η παραπάνω απόφ-
αση της Οικονοµικής Επιτροπής, η
οποία αφορά την εν λόγω Αναµόρφ-
ωση, στα παρακάτω σηµεία :

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

Την  υπ  ́ αριθµ. 207/07-05-2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-
πής
Την παρέµβαση του ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Φίλιπ-
που  Πάνου,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης της
3ης Αν αµόρφ ωσης προϋπολογι-
σµού του ∆ήµου Ασπροπύργου,
οικον οµικού έτους 2018, και Τρο-
ποποίησης του Τεχν ικού Προ-
γράµµατος» τάχθηκαν  δέκα
οχτώ (18) 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
1 4 ) Π Α Π Α Π ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά τάχθηκαν  δέκα  (10) 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 ) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
9)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  3η  ̀Αν αµόρφ ωση
του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Ασπροπύργου Οικ. Έτους 2018
και την  Τροποποίηση του Τεχν ι-
κού Προγράµµατος, όπως τρο-
ποποιείται κατόπιν  παρέµβασης
του ∆ιευθυν τή Οικον οµικών
Υπηρεσιών , κου Φίλιππου
Πάν ου, ως κάτωθι:

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 12
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)

Η παρούσα αν αµόρφ ωση
συν τάχθηκε για τους λόγους που
αν αφ έρουµε παραπάν ω και
αν αλυτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
1.Αυξήθηκε ο κωδικός εσόδων
µε αυξ. αριθµό 1 και αν τίστοιχα
αυξήθηκε, ισόποσα, ο κωδικός
εξόδων , µε αυξ. αριθµό 9, καθώς
µε το υπ’ αρ. πρωτ. 76686/20-04-
2018 έγγραφ ο της Περιφ έρειας
Αττικής, το εν ταχθέν , στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επεν δύσεων  (Π∆Ε ), αν ωτέρω
έργο, θα υλοποιηθεί µε
χρηµατοδότηση αυτής. Επίσης
µειώθηκε ο κωδ. εξόδων  µε αύξ.
αριθµό 19, κατά το ποσό το
οποίο είχε εγγραφ εί για την
υλοποίησή του από ιδίους
πόρους.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Εγράφ ησαν  οι κωδικοί µε αυξ. 

αρ. 1 και από  3 έως    και 8  και
αυξήθηκαν  οι κωδικοί µε αύξ. αρ.
1,2,3,4 και 8   προκειµέν ου ν α
καλυφ θούν  αν άγκες που
προέκυψαν .

Εγγράφ ηκε  ο κωδικός µε αυξ.
αρ. 2,  προκειµέν ου ν α
καταβληθούν  οι δεδουλευµέν ες
αποδοχές στους υπαλλήλους της
εκκαθαρισθείσας ∆ηµοτικής
Επιχείρησης  Αν άπτυξης του
∆ήµου Ασπροπύργου (∆ΕΑ∆Α).

Aυξήθηκαν  οι κωδικοί µε αύξ.
αρ. 5, 6 και 7 µε αν τίστοιχη και
ισόποση µείωση των  κωδικών
µε αυξ. αρ. από 7 έως και 11,
προκειµέν ου ν α διατηρηθεί η
αν ταποδοτικότητα της
υπηρεσίας 20 (υπηρεσία
καθαριότητας και

ηλεκτροφ ωτισµού). 
Μειώθηκαν  οι κωδικοί µε αυξ. 

αρ. 1 έως και 6  και  από 12 έως
18, λόγω πλεον άζουσας
πίστωσης που προέκυψε από
συµβάσεις που υπεγράφ ησαν ,
είτε από την  µη εκτέλεση της
εγγεγραµµέν ης δαπάν ης.

Μειώθηκε ο κωδικός µε αυξ. αρ.
20 (Αποθεµατικό) προκειµέν ου
ν α ισοσκελισθεί η παρούσα
αν αµόρφ ωση. 

Αφ ού  συν τάχθηκε  και
αν αγν ώσθηκε  το  πρακτικό
αυτό, υπογράφ εται  ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξον τα
αριθµό 232.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00 + 250.000,00 – 0,00 =
250.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ

374.700,00 + 469.824,00 –
594.524,00= 250.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ -
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ.

454.265,43 + 0,00 – 139.648,71
= 314.616,72

Επίσης µε την  παρούσα

αν αµόρφ ωση αλλάζει η περιγρ-
αφ ή του παρακάτω κωδικού
ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΕΞΟ∆Α
Κ.Α. 15.6471.015 
ΑΠΟ : «∆απάν ες εορτής
Γεν οκτον ίας Πον τίων »
ΣΕ : «∆απάν ες για την  εκδή-

λωση Μν ήµης και Τιµής, για
τους 353.000 Έλλην ες του
Πόν του, θύµατα της Γεν οκ-
τον ίας των  Τούρκων »

Κατόπιν  των  αν ωτέρω τροποποιείται το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018 ως εξής:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018
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ΕΠΣ∆Α: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(29η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 2-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-4
ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 2-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-2
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ 5-0
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 4-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΒΥΖΑΣ 0-5

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 72 
2. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 65
3. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 63 
4. ΒΥΖΑΣ 58 
5. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 51 
6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 51 
7. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 35 
8. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 34 
9. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 33 
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 24 
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 23 
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 23 
13. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 23 
14. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 6

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (30η Αγωνιστική) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΒΥΖΑΣ 
Ρεπό: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(29η αγωνι-
στική)
Γ΄ΓΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-5
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 1-3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
7-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 6-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 63 
2. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 55
3. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 52 
4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 47 
5. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 44 
6. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 38 
7. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 38 
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 30 
9. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 17 
10. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 16 
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 13

ΕΠΟΜΕΝΗ (30η Αγωνιστική) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18:00 
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
18:00 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 18:00 
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 19:30 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
20:00 
Ρεπό: ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΠΑΣΚΕΤΒ' ΕΘΝΙΚΗ ΑΝ∆ΡΩΝ Νότος

Τα αποτελέσµατα:
Ιων ικός Νικαίας – ΚΑΟ Κορίν θου 106-80 (12/5)
Ιπποκράτης Κω – Παν ερυθραϊκός 75-70
Παν ελευσιν ιακός-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 99-69
Ίκαρος Ν. Σµύρν ης-Πρωτέας Βούλας 62-76
∆άφν η ∆αφν ίου-Παγκράτι 85-80
Τρίτων  – Ηράκλειο 74-61
Κορωπί-ΓΣ Μάν δρας 89-80
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων  – ΕΦΑΟ Ζωγράφου 98-104

ΚΟΡΩΠΙ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 89-80
∆εκάλεπτα : 24-16, 51-34, 67-60, 89-80
∆ιαιτητές : Μπούκας-Γρίβα
Μαν δραϊκός (Καλογήρου) : Τζιβελέκας 14 (1), Κούσου-
λας 11 (3), Καραµπάτσος 2, Γκαϊν τάσοφ 15 (1), Μου-
στόπουλος 8 , Γεωργοπαπαδάκος 3 (1), Ψυλέας 27
(5).
Κορωπί (Παπαδόπουλος) : ∆εν δριν ός 15 (3), Μπο-
υρδάν ος 14 (2), Αγόρης 2, Σιµιτζής 15 (3), Μαλτέσιος
15, Παπαθεοδώρου, Γκον τόπουλος 5 (1), Πετς 7 (1).

Βαθµολογία (σε 29 αγών ες):

1. Ιων ικός Νικαίας 57 (28-1)
2. ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων  51 (22-7)
——————————————–
3. Ιπποκράτης Κω 49 (20-9)
4. Τρίτων  46 (17-12)
5. Πρωτέας Βούλας 45 (15-13)
6. ΓΣ Μάν δρας/Νικηφόρος 44 (15-14)
7. Παν ερυθραϊκός 44 (15-14)
8. ∆άφν η ∆αφν ίου 42 (13-16)
9. ΚΑΟΚ Κορίν θου 41 (12-17)
10. Ηράκλειο 41 (12-17)
11.Παγκράτι 41 (12-17)
12. Κορωπί 40 (11-18)
——————————————–
13. Παν ελευσιν ιακός 41 (11-18)
14. Κηφισιά 39 (10-19)
15. ΕΦΑΟΖ 38 (9-20)  
16. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 38 (9-20)

Επόµενη και τελευταία αγωνιστική (30ή, 20/5):

Ν. Κηφισιά – Ιπποκράτης Κω
ΕΦΑΟΖ – Παν ελευσιν ιακός
Παν ερυθραϊκός – Ικαρος Ν. Σµύρν ης
Πρωτέας Βούλας – Ιων ικός Νικαίας
ΚΑΟΚ – ∆άφν η ∆αφν ίου
Παγκράτι – Τριτων
Ηράκλειο -Κορωπί
Μάν δρα/Νικηφόρος – ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων

Χωρίς Μετρό την
∆ευτέρα η Αθήνα λόγω

24ωρης απεργίας

Μεγάλη ταλαιπωρία θα υποστούν  αύριο ∆ευτέρα
πολλές χ ιλιάδες Αθην αίοι, καθώς το Σωµατείο
Εργαζοµέν ων  Λειτουργίας Μετρό Αθην ών  έχ ει

προκηρύξει 24ωρη απεργία, την  οποία έχ ει
χ αρακτηρίσει «προειδοποιητική».

Το Σωµατείο καταγγέλλει την  έλλειψη προσωπικού,
αν ταλλακτικών  και αν αλώσιµων  υλικών , εν ώ
παράλληλα κάν ει λόγο για «τραµπουκισµό» µελών  του
από προσκείµεν ους στη διοίκηση, µε την  κάλυψη της
πολιτικής ηγεσίας.

Τα υπόλοιπα µέσα µαζικής µεταφοράς θα
λειτουργήσουν  καν ον ικά.

Η κιν ητοποίηση πάν τως συµπίπτει µε την
εξαγγελθείσα επέκταση του κλεισίµατος των  πυλών
ελέγχ ου εισιτηρίων  σε 20 σταθµούς, στο πλαίσιο της
σταδιακής εφαρµογής του ηλεκτρον ικού εισιτηρίου.

Συγκεκριµέν α, στη Γραµµή 2 οι πύλες θα έκλειν αν
από Σεπόλια έως ∆άφν η και στην  Γραµµή 3 από
Εθν ική Άµυν α έως Μον αστηράκι.

Amber Alert για την
εξαφάνιση 14χρονης

κοπέλας στην Καρδίτσα

Η
έφηβη κοπέλα εθεάθη για τελευταία φορά την
Παρασκευή. Έχ ει κασταν ά µάτια και µαύρα
µαλλιά, έχ ει ύψος 1,57 µέτρα και βάρος 60

κιλά.
Συν αγερµός «Amber Alert» εν εργοποιήθηκε για την

εξαφάν ιση της 14χ ρον η Χριστίν ας Κ., η οποία εθεάθη
τελευταία φορά την  Παρασκευή στην  Καρδίτσα.

Η έφηβη κοπέλα έχ ει κασταν ά µάτια και µαύρα
µαλλιά, έχ ει ύψος 1,57 µέτρα και βάρος 60 κιλά.

Όταν  εξαφαν ίστηκε κρατούσε ροζ σακίδιο. Έχ ει
έν α σκουλαρίκι στη µύτη.

Όποιος γν ωρίζει οτιδήποτε παρακαλείται ν α
τηλεφων ήσει στον  αριθµό 116 000 ή στην  Άµεση
∆ράση στο 100.
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθε-
ται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- 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 Ασπροπύρ-
γου, 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 νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό 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. 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό 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 - γραφ-
εία (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 (ε-
νοικίαση 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 θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, 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

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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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 ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

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 Κ Ο 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 περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. 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 Ασπρόπ-
υργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.g
r. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΥΚΛΑ∆Α ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΜΟΥΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΝΥΦΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΟΕΙ∆Α ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  

σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυ--
λλιιέέρρηη  κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι

Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση
Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244  σσττρρέέµµµµαατταα

σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24
στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 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 ∆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
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 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Γυµνασίου-
Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να 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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΣΣυυννττααγγοογγρράάφφηησσηη  ΦΦααρρµµάάκκωωνν  ∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

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
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ΕΕγγγγρρααφφέέςς  σσττοουυςς  ΠΠααιιδδιικκοούύςς  ΣΣττααθθµµοούύςς
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  22001188  ––  22001199

Ε
ν ηµερών ουµε τους εν διαφερόµεν ους, ότι η ∆ηµοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών  θα
δέχ εται αιτήσεις εγγραφών  και επαν εγγραφών  των  ν ηπίων  για τη ν έα σχ ο-
λική χ ρον ιά 2018 -2019 των  Παιδικών  Σταθµών , στα Γραφεία της ∆ιοίκησης,

στο κτίριο του 1ου Παιδικού Σταθµού (Αγ. Τριάδος 39), από Πέµπτη 10/05/2018
έως και την  Πέµπτη 31/05/2018 καθηµεριν ά από τις 8:30 π.µ. έως τις 13:00 µ.µ.

Οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Αχ αρν ών  δέχον ται παιδιά ηλικίας από 2,5
ετών  (κατά την  ηµεροµην ία εγγραφής τους) έως την  ηλικία φοίτησής τους στο
Νηπιαγωγείο αφού καταθέσουν  αίτηση εµπρόθεσµα µε τα πλήρη δικαιολογητικά.

Τα προαπαιτούµεν α δικαιολογητικά είν αι τα εξής:
1. Πιστοποιητικό Γέν ν ησης ή Ληξιαρχ ική Πράξη Γέν ν ησης του Παιδιού.
2. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο χ ορηγείται από τη ∆ιοίκηση

του Νοµικού - Προσώπου και συµπληρών εται από τον  Παιδίατρο.
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του ν ηπίου.
4. Φωτοαν τίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας για τη δήλωση

εισοδήµατος του 2017.
5. Βεβαίωση εργασίας από τον  εργοδότη και των  δύο γον έων , πρόσφατης έκδο-

σης και µηχ αν ογραφηµέν α έν σηµα από το ΙΚΑ τουλάχ ιστον  3 µήν ες πριν  την
κατάθεση της αίτησης, προκειµέν ου για τους εργαζοµέν ους στον  Ιδιωτικό Τοµέα.
Για ελεύθερους επαγγελµατίες βεβαίωση έν αρξης επιτηδεύµατος και αν τίγραφο
τελευταίου τριµήν ου στον  ασφαλιστικό τους φορέα. Για δηµοσίους υπαλλήλους
βεβαίωση από την  Υπηρεσία τους µε τα πλήρη στοιχ εία.

6. Υπεύθυν η ∆ήλωση, η οποία χ ορηγείται από τη ∆ιοίκηση του Νοµικού
Προσώπου και στην  οποία θα αν αφέρεται η οικογεν ειακή κατάσταση των  γον έων
του παιδιού και τα ον οµατεπών υµα των  ατόµων  που θα παραλαµβάν ουν  το παιδί
από τον  Παιδικό Σταθµό.

7. Για την  εγγραφή παιδιού αλλοδαπών  γον έων  σε Παιδικό Σταθµό. εκτός των
αν αφερόµεν ων  δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είν αι και η άδεια ν όµιµ-
ης παραµον ής στη χ ώρα µας, όπως αυτή αποδεικν ύεται.

8. ∆ελτίο αν εργίας σε ισχ ύ έως την  ηµεροµην ία έν αρξης των  εγγραφών  10 Μαΐου
2018 για κάθε έν αν  από τους δύο γον είς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίν ιση µπορείτε ν α επικοιν ων είτε µε το
αρµόδιο γραφείο των  Παιδικών  Σταθµών  στο τηλέφων ο 210-2460800.

Λόγω της αναµενόµενης υψηλής ζήτησης και προκειµένου να αποφευχθεί
η ταλαιπωρία των ενδιαφεροµένων παρακαλούµε να δοθεί βάση στα εξής:

- Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν
- Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαµβάνονται
- Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ στη ∆ράση «Εναρµόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει
νέα ενηµέρωση


