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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις . Η

θερµοκρασία έως 9 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αντώνιος, Αντώνης,  Νάκος,

Τόνυ, Αντωνία, Τόνια

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218,  - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα 

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

(08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & Μαστρ-

αχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660 (08:00 - 22:00)

Αχαρνές 
Πανόπουλος Κυριάκος Χ. 

Φιλαδελφείας 328, 2102316792
Χαϊδάρι 

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 
Χαϊδάρι - ∆άσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

Έ
να πρωτοφανές περιστατικό σηµειώθηκε
στο Αστυνοµικό Τµήµα Ελευσίνας, όταν
µια κρατούµενη που είχε συλληφθεί για

ληστεία, επιτέθηκε εναντίον  γυναίκας αστυνοµι-
κού κατά τη διάρκεια σωµατικού έλεγχου.

Το περιστατικό µε πρωταγωνίστρια την θερµό-
αιµη αλλοδαπή σηµειώθηκε στις 4:00 τα ξηµε-
ρώµατα της 14ης Ιανουαρίου. Η δράστης πλησία-
σε το περίπτερο που βρίσκεται στη συµβολή των
οδών Ελευθερίου Βενιζέλου κι Εθνικής Αντιστά-
σεως, άνοιξε το ψυγείο και πήρε µπουκάλια
µπύρας. Μάλιστα, τα έδωσε στην ιδιοκτήτρια και
ζήτησε να της τα βάλει σε µια σακούλα.

Όταν η ιδιοκτήτρια της ζήτησε να πληρώσει τότε
εκείνη της είπε ότι δεν έχει χρήµατα κι άρχισε να
τη βρίζει και να τις πετάει µπουκάλια και κουτάκια
µπύρας.

Ξαφνικά από το σηµείο πέρασε ένα αυτοκίνητο 

και η αλλαδαπή από τη Ρουµανία επιβιβάστηκε
µέσα σε αυτό. 

Η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου ενηµέρωσε την
αστυνοµία και λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα
εντοπίζεται και οδηγείται στο Αστυνοµικό Τµήµα
της Ελευσίνας.

Μία γυναίκα αστυνοµικός ανέλαβε να κάνει
σωµατικό έλεγχο όπως προβλέπεται για να ελέγ-
ξει εάν η συλληφθείσα φέρει κάποιο αιχµηρό αντι-
κείµενο ή όπλο.  

Τότε η αλλοδαπή γυναίκα αντέδρασε χαστούκισε
την αστυνοµικό κι αρχίσε να δίνει κλωτσιές . Αµέ-
σως επενέβησαν οι υπόλοιποι αστυνοµικοί που
βρίσκονταν στο χώρο και αποτράβηξαν της εξαγρ-
ιωµένη Ρουµάνα, κι έτσι το   περιστατικό δεν
έλαβε µεγαλύτερη έκταση. 

Σε βάρος της σχηµατίστηκε δικογραφία για
ληστεία και πρόκληση σωµατικών βλαβών.

Ελευσίνα: Αλλοδαπή κρατούµενη επιτέθηκε εναντίον
γυναίκας αστυνοµικού εντός του Αστ. Τµήµατος 

∆ύο ληστείες και µια απόπειρα
ληστείας µε τραυµατισµό
υπαλλήλου σηµειώθηκαν τα
ξηµερώµατα της Τετάρτης  σε
Μενίδι,  Καλλιθέα και  Γλυφάδα .

Σύµφωνα µε την ΕΛΑΣ, στις
04:00 τα ξηµερώµατα πέντε
δράστες εισέβαλαν στις
εγκαταστάσεις εταιρείας
εµπορίας κρεάτωνστην οδό

Ορτανσίας στο 

Μενίδι όπου  ακινητοποίησαν
τον υπάλληλο φύλαξης
τραυµατίζοντάς τον µάλιστα  µε
κάποιο αντικείµενο, αλλά για
άγνωστο λόγο δεν αφαίρεσαν
κάτι  από την επιχείρηση και
τράπηκαν σε φυγή.

Επίσης, λίγο µετά τη 1 τη
νύχτα, άγνωστος µε την απειλή

όπλου ακινητοποίησε υπάλληλο 

πρατηρίου υγρών καυσίµων
στη Λ. Ποσειδώνος στη Γλυφάδα
και αφού απέσπασε χρηµατικό
ποσό τράπηκε σε φυγή.

Λίγο νωρίτερα, µε την απειλή
όπλου, δράστης αφαίρεσε
χρηµατικό ποσό από περίπτερο
στη λεωφόρο Θησέως στην

- Τραυµάτισαν υπάλληλο αλλά εγκατέλειψαν την προσπάθεια
χωρίς να αφαιρέσουν κάτι 

ΠΠέέννττεε  δδρράάσσττεεςς  εειισσέέββααλλαανν  σσεε  εεττααιιρρεείίαα
εεµµπποορρίίααςς  κκρρεεάάττωωνν  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι
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T
ο Σωµατείο Εργαζοµένων του νοσοκοµείου
Αττικόν µε ανακοίνωση που εξέδωσε το
απόγευµα της Τρίτης αναφέρει πως πρέπει «να

δοθεί τέλος στην αθλιότητα των ράντζων».
«Από τις 4 το µεσηµέρι η γενική εφηµερία του

νοσοκοµείου έχει µπλοκάρει» ενώ προστίθεται πως
«έχουν ήδη πληρωθεί όχι µόνο όλες οι κανονικές
κλίνες, αλλά και τα "ράντζα" στους διαδρόµους»
σηµειώνεται.

Σύµφωνα µε το σωµατείο, «ασθενείς µε σοβαρή
κατάσταση νοσηλεύονται στη βραχεία νοσηλεία που και
αυτή έχει γεµίσει! Πάνω από 750 ασθενείς
νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο και δεκάδες παραµένουν
στο ΤΕΠ».

Γιατροί και προσωπικό ζητούν να ληφθούν έκτακτα
µέτρα µε ευθύνη του υπουργείου Υγείας και του
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας για τη γενική
εφηµερία.

Η ανακοίνωση του Σωµατείου Εργαζοµένων στο
Νοσοκοµείο «Αττικόν»:

Από τις 4 το µεσηµέρι η γενική εφηµερία του

«Αττικόν» έχει µπλοκάρει. Έχουν ήδη πληρωθεί όχι
µόνο όλες οι κανονικές κλίνες αλλά και τα “ράντζα” 

στους διαδρόµους (αυτά που ονοµάζουν επικουρικές
κλίνες)! Ασθενείς µε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται
στη βραχεία νοσηλεία που και αυτή έχει γεµίσει! Πάνω
από 750 ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο και
δεκάδες παραµένουν στο ΤΕΠ. Πώς να συνεχιστεί η
γενική εφηµερία µέχρι αύριο το πρωί;

∆εν πάει άλλο! Γιατροί και προσωπικό είµαστε σε
απόγνωση. Έχουµε προειδοποιήσει κατ’  επανάληψη
για το αδιέξοδο της γενικής εφηµερίας στο νοσοκοµείο,
έχουµε προτείνει λύσεις αλλά φωνή βοώντος εν τη
ερήµω!

Κυβέρνηση, υπουργοί, περιφέρεια, εισαγγελείς
κάνουν ότι δεν βλέπουν το πρόβληµα. Κανείς δεν
ενδιαφέρεται για το τι τραβάνε οι ασθενείς και οι
εργαζόµενοι του «Αττικόν».

Κινδυνεύουν ζωές! Να ληφθούν έκτακτα µέτρα τώρα
µε ευθύνη του υπ. Υγείας και του ΕΚΕΠΥ για τη γενική
εφηµερία. 

Το ΕΣΥ οφείλει να αντιµετωπίζει τους ασθενείς ως

ΟΟΣΑ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη φορολογία των επιχειρήσεων
«Καµπανάκι» κρούει ο Οργανισµός για άλλη µια φορά

«Καµπαν άκι» για την  πορεία της οικον οµίας στους επό-
µεν ους προεκλογικούς χ τυπάει ο Οργαν ισµός Οικον οµικής
Συν εργασίας και Αν άπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος για ακόµη
µια φορά κατατάσσει την  Ελλάδα στις χ ώρες µε τις υψηλό-
τερες φορολογικές επιβαρύν σεις

Στην  έκθεση ο ΟΟΣΑ , η Ελλάδα βρίσκεται στην  πρώτη
δεκάδα της λίστας των  χ ωρών  µε την  υψηλότερη φορολογία
στις επιχ ειρήσεις.

Στη λίστα περιλαµβάν ον ται οι φορολογικοί συν τελεστές
76 χ ωρών , για το διάστηµα 2000-2018, µε την  Ελλάδα ν α
«σκαρφαλών ει» στην  κορυφή λόγω της αύξησης στη φορο-
λογία επιχ ειρήσεων  από 24% σε 29%.

Ο µέσος όρος για τα κράτη – µέλη του ΟΟΣΑ είν αι το
21,4%.

Υπεν θυµίζεται ότι σύµφων α µε την  Έκθεση Rev enue Statistics 1965-2017, η Ελλάδα πέτυχ ε την  µεγαλύτερη
αύξηση φόρων  στην  δεκαετία 2007-2017, διπλάσια σχ εδόν  από την  2η κατά σειρά χ ώρα (Μεξικό). Οι φόροι όµως
αν έβαιν αν  αν τί ν α µειών ον ται και στη διετία 2016-2017 καθώς η Ελλάδα ήταν  7η κατά σειρά σε αυξήσεις φόρων
στον  κόσµο.

Ο Οργαν ισµός χ αρακτηρίζει ως µεγάλο «βαρίδι» για την  αν άπτυξη και βιωσιµότητα των  επιχ ειρήσεων  τη φορ-
ολογία που επιβάλλεται στην  Ελλάδα.

Στην  έκθεση του ΟΟΣΑ, που έχ ει τίτλο «επιβεβαιωµέν α σηµάδια κάµψης του momentum της αν άπτυξης στις
µεγάλες οικον οµίες», γίν εται πρόβλεψη για επιβράδυν ση της ελλην ικής οικον οµίας το προσεχ ές εν ν εάµην ο.

Ο Οργαν ισµός βασίζει τα -αν ησυχ ητικά- συµπεράσµατά του στους σύν θετους δείκτες που φαν ερών ουν  τις
τάσεις οικον οµιών  όπως της Γερµαν ίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας για τα επόµεν α εν ν έα χ ρόν ια.

««ΜΜππλλόόκκααρρεε»»  ηη  εεφφηηµµεερρίίαα  σσττοο  ««ΑΑττττιικκόόνν»»
Σωµατείο Εργαζοµένων 
«Να δοθεί τέλος στην αθλιότητα των ράντζων»

∆ΗΜΟΣ Φ ΥΛΗΣ ∆ΗΜΟΣ Φ ΥΛΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 18-1-19

Σύµφωνα µε νεότερη ανακοίνωση του νεοσύστα-
του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης η πληρωµή των δικαι-
ούχων Αναπηρικών επιδοµάτων σε χρήµα
καθώς και των δικαιούχων επιδοµάτων Οµο-
γενών Προσφύγων και Στεγαστικής Συνδροµής
θα γίνει την ερχόµενη Παρασκευή 18-1-19 ταυ-
τόχρονα για όλους τους ∆ήµους της χώρας. 
Η πληρωµή αφορά το δίµηνο Νοεµβρίου –

∆εκεµβρίου 2018. 
Την ίδια µέρα θα πληρωθούν και οι δικαιούχοι

του διατροφικού επιδόµατος για τους νεφροπαθ-
είς τον µήνα ∆εκέµβριο 2018. 
Συνολικά σε 154.726 δικαιούχους Αναπηρικών

Επιδοµάτων και    16.549 νεφροπαθείς θα µοιρ-
αστεί το ποσό των  122,21 εκατοµµυρίων ευρώ.                                                                                      

Νέες τιµές στα εισιτήρια του ΟΑΣΑ

- Χωρίζεται σε «ζώνες» η Αττική

Τ
ροποποιούν ται οι τιµές των  ηλεκτρον ικών  εισιτ-
ηρίων  για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το επό-
µεν ο διάστηµα

Σύµφων α µε τον  ΟΑΣΑ οι τιµές των  ηλεκτρον ικών
εισιτηρίων  θα διαµορφών ον ται αν αλογικά µε βάση την
απόσταση που έχ ει ν α διαν ύσει ο επιβάτης.

Αυτό σηµαίν ει ότι για όσους θέλουν  ν α διαν ύσουν
µεγάλες αποστάσεις θα πληρών ουν  µεγαλύτερο αν τίτι-
µο εισιτηρίου από κάποιον  που θα κάν ει µικρότερες
αποστάσεις.

Αυτό για ν α συµβεί, σύµφων α µε την  µελέτη του
ΟΑΣΑ, η Αττική θα χ ωριστεί σε πέν τε ζών ες οι οποίες
θα διαµορφών ουν  τις χ ρεώσεις.

-Η πρώτη ζών η θα περιλαµβάν ει το κέν τρο της Αθή-
ν ας, το κέν τρο του Πειραιά και τους κον τιν ούς δήµο-
υς.

-Η δεύτερη ζών η θα περιλαµβάν ει τα βόρεια προά-
στια όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάν δρι και την
Κηφισιά, αλλά και τα ν ότια προάστια όπως τη Βούλα,
τη Βουλιαγµέν η και τη Βάρκιζα.

-Η τρίτη ζών η θα περιλαµβάν ει τον  αν ατολικό και
τον  δυτικό τοµέα της Αττικής.

-Η τέταρτη ζών η το αεροδρόµιο, το οποίο έχ ει ήδη
διαφορετική χ ρέωση.

-Η πέµπτη ζών η θα περιλαµβάν ει τις υπόλοιπες
περιοχ ές της Αττικής
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Γραµµατικό: «Αιτία πολέµου» για τους 
κατοίκους η λειτουργία ΧΥΤΥ

Μ
ε ψήφους 3 υπέρ και 1 κατά (του
πρώην  δηµάρχου Λιοσίων  και
µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε∆ΣΝΑ ∆ηµήτρη Μπουραΐµη)

µεταξύ των 4 παρόντων από τα 7 µέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής, ψηφίσθηκε από
τον Ε∆ΣΝΑ (Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδε-
σµος Νοµού Αττικής) η πρόταση για ετήσια
δυναµικότητα του ΧΥΤΥ Γραµµατικού 23.250
τόνων.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το ΠΕΣ∆Α
(Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβ-
λήτων) Αττικής του 2016, η ΟΕ∆Α (Ολοκ-
ληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων) Γραµµατικού θα διαχει-
ρίζεται στη ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριµµάτων) 60.000 τόνους ετησίως,
η ΜΕΒΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Βιο-Απο-
δοµήσιµων) 20.000 τόνους ετησίως. Στη
συνέχεια, σύµφωνα µε την προχθεσινή
απόφαση, θα οδηγείται για διαχείριση και
ταφή ποσότητα 23.000 τόνων στον ΧΥΤΥ
(Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµά-
των) Γραµµατικού — ποσότητα η οποία,
όπως επισηµάνθηκε αντιστοιχεί σε τέσ-
σερεις ηµέρες εναπόθεσης απορριµµά-
των στον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονοµικής
Ταφής Απορριµµάτων) Φυλής.

Εξοργισµένη η τοπική κοινωνία

Το θέµα συζητήθηκε παρόντων εκπρ-
οσώπων της τοπικής κοινωνίας της ∆ηµοτι-
κής Κοινότητας Γραµµατικού και του
δηµάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη. Η συζήτ-
ηση, στη διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν
όλες οι απόψεις και αποσαφηνίσθηκαν θέµα-
τα που απασχολούν την τοπική κοινωνία,
έγινε σε έντονο κλίµα. Αυτό που κυριάρχησε
ως κατακλείδα στις εισηγήσεις των δηµοτικών
συµβούλων και της δηµοτικής αρχής Μαρ-
αθώνα από όλες τις παρατάξεις που παρα-
βρέθηκαν στη συνεδρίαση και µίλησαν ήταν
ότι η απόφαση του Ε∆ΣΝΑ για την ετήσια
δυναµικότητα ενός εργοστασίου που ακόµη
δεν έχει κατασκευαστεί συν ιστά για τους
κατοίκους «αιτία πολέµου». Μάλιστα, ο πρόε-
δρος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων δήµου
Μαραθώνα Βαγγέλης Κυπαρίσσης, τόν ισε ότι
οι 4.000 µαθητές των σχολείων του Μαρ-
αθώνα έχουν ήδη από χθες προχωρήσει σε
κατάληψη των σχολείων.

Οι κάτοικοι επισήµαναν ότι επιθυµούν να
αναλάβουν τη διαχείριση των απορριµµάτων
τους, αλλά ζητούν χρόνο για να αξιολογηθεί η
πρόταση που έχουν ήδη καταθέσει ως δήµος
Μαραθώνα και για να προχωρήσουν σε περ-
αιτέρω προτάσεις. Χαρακτηριστική ήταν η
αντίδραση του δηµάρχου Μαραθώνα Ηλ.
Ψινάκη, ο οποίος µετά τη λήψη της απόφα-
σης, σχολίασε: «∆εν καταλαβαίνω την απόφ-
ασή σας. Βγάζετε απόφαση για άδεια τραπε-
ζοκαθισµάτων, χωρίς να έχει βγει ακόµη άδεια
λειτουργίας καταστήµατος».

Την ίδια στιγµή, κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης, στο Γραµµατικό οι κάτοικοι, αίτηµα
των οποίων ήταν να µη ληφθεί απόφαση για
ετήσια δυναµικότητα ΧΥΤΥ, απέκλεισαν το
χώρο και µπλόκαραν µέσα στον ΧΥΤΑ το

απορριµµατοφόρο που είχε το πρωί εναποθ-
έσει υπολείµµατα από το Κ∆ΑΥ (Κέντρο ∆ια-
λογής Ανακυκλώσιµων Υλικών) Κορωπίου. Ο
οδηγός του φορτηγού, που µετέφερε τα υπο-
λείµµατα, κρατείτο έως χθες αργά το βράδυ
στο αστυνοµικό τµήµα Μαραθώνα, ύστερα
από παρέµβαση των κατοίκων, διότι µετέφε-
ρε υπολείµµατα απορριµµάτων χωρίς παρα-
στατικά.

Η ρίψη απορριµµάτων χωρίς παρα-
στατικά «είναι νόµιµη σε δοκιµαστική λει-
τουργία»

Όπως εξήγησε κατά τη συνεδρίαση ο
γεν ικός γραµµατέας του Ε∆ΣΝΑ Γιάννης
∆ρίβας, η ρίψη απορριµµάτων δεν είναι
παράνοµη στο πλαίσιο δοκιµαστικής λειτο-
υργίας, καθώς εµπεριέχεται στη σύµβαση του
εργολάβου και προβλέπεται στο ΠΕΣ∆Α.
Επίσης, εξήγησε ότι τα υπολείµµατα που
µεταφέρονται στο Γραµµατικό είναι του δήµου
Μαραθώνα και επισήµανε ότι κατά την κανο-
ν ική λειτουργία της ΟΕ∆Α θα εξυπηρετείται
µόνο µέρος των δήµων της Ανατολικής Αττι-
κής.

Συγχρόνως, επισήµανε ο κ. ∆ρίβας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ πριν  από την έναρξη της συνε-
δρίασης, ο Ε∆ΣΝΑ έχει υπογράψει προγραµ-
µατική σύµβαση µε τους δήµους Μαρκο-
πούλου-Μεσογαίας, Ραφήνας-Πικερµίου,
Σπάτων-Αρτέµιδος και Ραφήνας-Πικερµίου
για τη δηµιουργία κοινής για τους τέσσερεις
δήµους ΜΕΒΑ (Μονάδας Επεξεργασίας Βιο-
Αποδοµήσιµων), από την οποία θα παράγε-
ται κοµπόστ για την κάλυψη των τοπικών
αγροτικών αναγκών και ίσως προς πώληση.

Πάντως, πηγές της Περιφέρειας Αττικής
στηλίτευσαν το γεγονός ότι οι αρµόδιοι του
Ε∆ΣΝΑ αυθαίρετα επέλεξαν να µεταφερθούν
υπολείµµατα από ιδιωτικό Κ∆ΑΥ (του Κορ-
ωπίου) κατά τη δοκιµαστική φάση λειτουργίας
και µάλιστα χωρίς να έχουν αρµοδιότητα για
κάτι τέτοιο. Ειδικότερα, στηλιτεύθηκε το
γεγονός ότι ύστερα από παρέµβαση στελέχο-
υς του Ε∆ΣΝΑ µεταφέρθηκε υπόλειµµα και
µάλιστα µε ιδιωτικές συµβάσεις που πληρώνει
ο Ε∆ΣΝΑ. Και αυτό τη στιγµή που κάθε
Κ∆ΑΥ υποχρεούται, µε δικά του έξοδα και
µέσα, να µεταφέρει υπολείµµατα στον όποιο
τελικό χώρο απόθεσης.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ και άλλων οργά-
νων της διοίκησης και οι επικρίσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Άλλο θέµα αντιπαράθεσης: η θέση των ευρ-
ωπαϊκών οργάνων και της ελλην ικής ∆ικαι-
οσύνης απέναντι στο θέµα της καταλληλότ-
ητας του χώρου που έχει επιλεγεί για την
εγκατάσταση της ΟΕ∆Α Γραµµατικού.

Όπως επισήµανε ο κ. ∆ρίβας, έχουν υπάρ-
ξει πάµπολλες αποφάσεις που απορρίπτουν
τις αιτιάσεις όσων επιχειρηµατολογούν για
δυο βασικά θέµατα: τη σεισµικότητα της περ-
ιοχής και το γεγονός ότι η ΟΕ∆Α επιλέχθηκε
να δηµιουργηθεί σε περιοχές µε ρέµατα και
άµεση γειτν ίαση µε περιοχές Natura 2000.
Μάλιστα, τόν ισε την ύπαρξη δυο αποφά

σεων του Συµβουλίου της Επικρατείας
(2007, 2011) που κρίνουν ως αβάσιµες τις
περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Από την άλλη πλευρά – των κατοίκων –
τον ίσθηκε ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ βασίζον-
ται σε έκθεση του τότε ΓΓ Υδάτων (το 2012)
Κώστα Τριάντη, ο οποίος αρνήθηκε την ύπα-
ρξη ρέµατος στην περιοχή. Λίγο καιρό αργό-
τερα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην
έκθεσή τους τόν ιζαν ότι η επιλογή της συγκε-
κριµένης περιοχής είναι περιβαλλοντικά
επαχθής λόγω των  ρεµάτων  και επι-
σηµαίνουν την ακαταλληλότητά της. Η έκθε-
ση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στά-
λθηκε στη συνέχεια (το 2014) στην Εισαγ-
γελία, η οποία επέβαλε πρόστιµο στην Περ-
ιφέρεια Αττικής.

Σε απάντηση που απέστειλε η Επιτροπή,
στην αναφορά (0573/2011) του Κωνσταν-
τίνου Παπαδιγενόπουλου, που συνοδευό-
ταν από 2.220 υπογραφές για τα σοβαρά
σφάλµατα και παραλείψεις στην έκθεση περ-
ιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συνεπαγό-
µενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νοµοθ-
εσίας της ΕΕ, αναφέρεται µεταξύ άλλων:

«Όσον αφορά τη συµµόρφωση µε την περ-
ιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή
θα ήθελε να υπενθυµίσει ότι, όπως αναφέρ-
θηκε στις προηγούµενες ανακοινώσεις της,
το Ελλην ικό Συµβούλιο της Επικρατείας έχει
επανειληµµένα αποφανθεί υπέρ της συνέχι-
σης του έργου, καθώς θεώρησε ότι το σχέδιο
είναι σύµφωνο µε το σύνολο της σχετικής
νοµοθεσίας της ΕΕ. Μια από τις αποφάσεις
αυτές εκδόθηκε µετά τη διερευνητική των
πραγµάτων αποστολή που πραγµατοποίησε
στην Ελλάδα η Επιτροπή Αναφορών τον
Σεπτέµβριο το 2013. Η Επιτροπή δεν έχει
λάβει νέα αποδεικτικά στοιχεία µετά τις απο-
φάσεις του Ελλην ικού Συµβουλίου της Επικρ-
ατείας που θα έδειχναν παραβίαση της περ-
ιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ».

Λίγο αργότερα, το 2015 και το 2018, η Επι-
τροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου,
ύστερα από επιτόπια έρευνα και λήψη νέων
στοιχείων, µε επιστολές της προτείνει στις
ελλην ικές αρχές «δηµοσιονοµική διόρθωση
100% της συνεισφορά του Ταµείου Συνοχής
λόγων έλλειψης πληρότητας και λειτουργικότ-
ητας του σχεδίου».

Εν ολίγοις γνωστοποιεί στην Ελλάδα ότι
προτείνει την αναστολή της συγχρηµατοδότ-
ησης από το Ταµείο Συνοχής που είχε γίνει
για την περίοδο προγραµµατισµού 2000-
2006.

Τον Μάρτιο 2015 οι ελλην ικές αρχές είχαν
απαντήσει ότι δεν αποδέχονται την πρότα-
ση κλεισίµατος από τις υπηρεσίες της Επιτρ

οπής. Καθώς, παρά τις επανειληµµένες δια-
βεβαιώσεις το έργο δεν ολοκληρωνόταν, στις
29/05/2018 η Επιτροπή απέστειλε στις
ελλην ικές αρχές επιστολή προδιόρθωσης, η
οποία πρότεινε και πάλι δηµοσιονοµική διόρ-
θωση 100%.

Στις 30/04/2018 η Επιτροπή Αναφορών
απέστειλε προς την Περιφέρεια Αττικής, τον
δήµο Μαραθώνα και το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, επιστολή στην οποία τον ίζεται η
ανησυχία της Επιτροπής Αναφορών για: την
έλλειψη συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία
ΕΕ, την ανάγκη για δηµόσια διαβούλευση (µε
την τοπική κοινωνία), τον χαρακτηρισµό
κοντινού σηµείου ως περιοχής Natura 2000
(Σέσι και Σχιν ιάς) και την ανάγκη για νέα
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (που
ζητούσαν µετ’ επιτάσεως να γίνει οι εκπρό-
σωποι του δήµου Μαραθώνα, πριν  ληφθεί
απόφαση, κατά την προχθεσινή συνεδρία-
ση του Ε∆ΣΝΑ, χωρίς ανταπόκριση).

Στην επιστολή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ,
θίγονται θέµατα που είχαν συζητηθεί κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής στις 21/03/2018,
κατά την οποία αποφασίσθηκε: να παρα-
µείνει ανοικτή η αναφορά για τον ΧΥΤΑ (σ.σ.
και όχι ΧΥΤΥ) Γραµµατικού, να ζητηθεί η
ενηµερωµένη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτρ-
οπής όσον αφορά στη µελέτη του ΙΓΜΕ, το
χαρακτηρισµό κοντινού σηµείου ως Natura
2000 και την ανάγκη για νέα Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων.

Σχόλια της Επιτροπής Αγώνα Φυλής

Σχόλια για τη λήψη απόφασης έγιναν και
από µέλη της Επιτροπής Αγώνα Φυλής, που
βρίσκονταν σε παρακείµενο σηµείο του
κτιρίου συνεδρίασης του Ε∆ΣΝΑ. Τα σχόλια
επικεντρώθηκαν στην απουσία της προέδρ-
ου του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Ρ.
∆ούρου και στην παρουσία του κ. Μπουρα-
ΐµη, ο οποίος εξασφάλισε την απαρτία, που
επέτρεψε τη λήψη απόφασης. Τα µέλη της
συντον ιστικής Επιτροπής Αγώνα σχολίασαν
ότι ο κ. Μπουραΐµης καταψήφισε την έναρξη
λειτουργίας του Γραµµατικού, ενώ ζητά να
κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής και ότι σε περίπτωση
που απουσίαζε, δεν θα µπορούσε να ληφθ-
εί η απόφαση που,απ’ ό,τι φαίνεται, ενδέχε-
ται να προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στη
∆ηµοτική Ενότητα Γραµµατικού.

Ο πρόεδρος της 
Ένωσης Συλλόγου

Γονέων δήµου 
Μαραθώνα 

Βαγγέλης Κυπαρίσσης,
τόνισε ότι οι 4.000

µαθητές των σχολείων
του Μαραθώνα έχουν

ήδη από 
χθες προχωρήσει σε

κατάληψη των 
σχολείων.
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Σ
ε βασικά σηµεία της πόλης
του Χαϊδαρίου, θα υλοποιηθεί
το πρόγραµµα εγκατάστασης

και επέκτασης WIFI, που αποφάσισε
ο ∆ήµος.

Υπενθυµίζεται ότι µε το συγκεκριµέ-
νο πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί
το επόµενο διάστηµα επέκταση και
εγκατάσταση εξοπλισµού Wi-Fi σε
δηµόσιους χώρους εντός των ορίων
του δήµου, οι οποίοι µέσω της ένταξ-
ης σε χρηµατοδοτούµενο πρόγραµ-
µα θα παρέχουν δωρεάν ασύρµατη
σύνδεση σε όλους τους ∆ηµότες.

Η πρωτοβουλία του ∆ήµου προωθ-
εί την ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών σε συνδεσιµότητα Wi-Fi σε
δηµόσιους χώρους τόσο µε την
επισκευή του υφιστάµενου δικτύου
αλλά και µε την εγκατάσταση και
επέκταση σε νέες περιοχές.

Αµέσως µετά την περάτωση του
έργου καθένας που επιθυµεί να χρη-
σιµοποιήσει το διαδίκτυο σε
κοινόχρηστους χώρους θα έχει αυτή
τη δυνατότητα, για άµεση επικοι-
νωνία και πληροφόρηση δίχως κανέ-
να κόστος».

Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών τη ∆ευτέρα 
21 Ιανουαρίου στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου 

Ο
∆ήµος Μεγαρέων και τo Ν.Π.∆.∆. Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού
«Ηρόδωρος» του ∆ήµου Μεγαρέων σε

συνεργασία µε τον «Απόλλων ∆υτ. Αττικής», τον
Α.Ο. Μεγάρων και τους δροµείς Μεγάρων «Ο
Όρσιππος», διοργανώνουν αγώνα υπεραπόστα-
σης µε την επωνυµία, «2ος Βυζαντινός Αγώνας
50 χιλιοµέτρων». 

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της ΕΟΛΣΜΑ-Υ,
και γίνεται προς τιµή του Βύζαντα, σπουδαίου
αποικιστή και θαλασσοπόρου του 8ου αιώνα π.Χ.
και ιδρυτή της πόλης Βυζάντιο (µετέπειτα Κων-
σταντινούπολη) και άλλων πόλεων στη Μεσόγειο
θάλασσα (π.χ. Υβλαία Μέγαρα στη Σικελία).
Εκκίνηση και  τερµατισµός στην πλατεία
Βασιλίσσης Φρειδερίκης (πλατεία Λυτάρα) των
Μεγάρων.

Ο αγών ας φέτος θα είν αι αφιερωµέν ος στον
εκλεκτό δροµέα Νικόλαο Ξέν ο, ο οποίος έχασε
τη µάχη µε την  επάρατη ν όσο τον  Οκτώβρη
του 2018. 

Στη µν ήµη του θα κρατηθεί εν ός λεπτού σιγή
στην  εκκίν ηση του αγών α.

“ΑΣΤΑ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΞΑΝΑ”.

Σε ακόµα έναν αγώνα δρόµου θα εφαρµοστεί
το πρόγραµµα συλλογής – ανακύκλωσης χρη-
σιµοποιηµένων αθλητικών παπουτσιών σε
συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του
Ν.Π.∆.∆. “ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ” µε το σύνθηµα “ΑΣΤΑ
ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΞΑΝΑ”.

Όλοι οι δροµείς έχουν ένα δεύτερο ζευγάρι
αθλητικά παπούτσια που δεν χρησιµοποιούν.
Αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια, θα έχουν
πλέον την δυνατότητα να τα παραδώσουν (µε
την προϋπόθεση να είναι προς χρήση) σε ειδι-
κούς κάδους που θα βρίσκονται  στην
ΕΚΚΙΝΗΣΗ -ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ.

Στη συνέχεια, αφού αξιολογηθεί η κατάστασή
τους, προωθούνται σε οµάδες συνανθρώπων
µας που τα έχουν ανάγκη, όχι µόνο για να τρέ-
ξουν και να αθληθούν αλλά και να τα χρησιµο-
ποιήσουν στην καθηµερινότητά τους.

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: Κυριακή 20 Ιανουα-
ρίου 2019, ώρα 09:00

«2ος Βυζαντινός Αγώνας 50 χιλιοµέτρων» 
µε εκκίνηση και τερµατισµό στην πλατεία Βασιλίσσης Φρειδερίκης

(πλατεία Λυτάρα) των Μεγάρων.
Ηµεροµηνία διεξαγωγής: Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, ώρα 09:00

ΣΣεε  ββαασσιικκάά  σσηηµµεείίαα  ττοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη

κκααιι  εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  WWIIFFII
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∆ήµαρχος Αχαρνών: Ευχές για δραστήρια και εποικοδοµητική 
χρονιά προς τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττική "Άγιος Γεώργιος"

Πολλές ευχ ές για µια δραστήρια, απο-
δοτική και εποικοδοµητική χ ρον ιά
προς τον  Κτην οτροφικό Σύλλογο Αττι-
κή "Άγιος Γεώργιος" µετέφερε ο Γιάν -
ν ης Κασσαβός, ο οποίος περέστη
στην  κοπή της Πρωτοχ ρον ιάτικης
Βασιλόπιτας το µεσηµέρι της ∆ευτέρας
14 Ιαν ουαρίου 2019.

Ο Κτην οτροφικός Σύλλογος Αττικής
"Άγιος Γεώργιος", εδρεύει στον  ∆ήµο
Αχ αρν ών , δραστηριοποιείται για την
κτην οτροφία σε όλη την  Αττική και
σήµερα εκπροσωπείται από 1.800
επαγγελµατίες κτην οτρόφους, εν ώ τα
τελευταία χ ρόν ια διατηρούµε µια
στεν ή συν εργασία µε σκοπό την
προώθηση των  σκοπών  και δράσεων
του συλλόγου.

‘’Συνεχί ζοντας τα ενεργει ακά παραµύθ-
ι α της Χαλι µάς, η δι οί κηση Παππού γνω-
στοποί ησε στους κατοί κους του ∆ήµου
Φυλής ότι  η Greenpeace ανακάλυψε το ενε-
ργει ακό «όραµα» του κ. Παππού. Αλήθει α,
ποι ον κοροϊ δεύει ; 

Στη χωµατερή των 7.000 τόνων σκουπι -
δι ών την ηµέρα και  των 2.000.000 τόνων το
χρόνο, το µόνο όραµα που δι και ούται  να
έχει  ένας δήµαρχος εί ναι  να κάνει  ότι
περνά από το χέρι  του γι α να τελει ώσει
αυτός ο εφι άλτης. Πράγµα το οποί ο ο κ.
Παππούς, του «ναι  σε όλα» στο ΧΥΤΑ, δεν
κάνει . 

Το µοναδι κό έργο που µπορεί  να γί νει ,
µετά την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων
δι αχεί ρι σης, την απορρύπανση και  την
αποκατάσταση, εί ναι  ο συγκεκρι µένος
χώρος να αναπλαστεί  σε δάσος, µε βάση
το άρθρο 24 του Συντάγµατος (άπαξ δάσος,
εσαεί  δάσος). Έργο που θα πολλαπλα-
σι άσει  τα αντι σταθµι στι κά, θα δι ασφ-
αλί σει  τι ς θέσει ς εργασί ας στον Ε∆ΣΝΑ
και  θα εξασφαλί σει  εκατοντάδες επι πλέον
γι α τους κατοί κους της περι οχής µας.

Αν η Greenpeace θέλει  να δεί ξει  ένα
πραγµατι κό πρότυπο στην περι οχή, µπο-
ρεί  να συµβάλλει  ώστε να δοθεί , κατ΄
εξαί ρεση, η δυνατότητα στο ∆ήµο Φυλής να
παράγει  αι ολι κή ενέργει α σε εκτάσει ς
εκτός ΧΥΤΑ, καθώς η περι οχή εί ναι  ι δανι

κή. Με τον τρόπο αυτό, οι  δηµότες Φυλής
θα αποκτήσουν, στα αλήθει α, δωρεάν
ρεύµα.

Εί ναι  η ώρα, οι  κάτοι κοι  των Άνω
Λι οσί ων, του Ζεφυρί ου και  της Φυλής να
σταµατήσουν να κρύβονται  πί σω από το
δάκτυλό τους. Να ξεκαθαρί σουν, στι ς ερχό-
µενες δηµοτι κές εκλογές, αν επι θυµούν να 

συνεχί σουν την κοροϊ δί α του Χρήστου
Παππού και  της παρέας του µε δήθεν ενε-
ργει ακά «οράµατα» ή να σταµατήσει  ο
εφι άλτης που ζουν και  αναπνέουν. 

Εί ναι  στο χέρι  τους να καταψηφί σουν τη
συστηµατι κή προπαγάνδα που ασκεί ται
εδώ και  8 χρόνι α, µε κύρι ο σκοπό να µη
θυµόµαστε την αλήθει α και  την πραγµα-

τι κότητα. Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
έχει  εµπι στοσύνη στους κατοί κους γι ατί
κρατούν γερά µέσα τους αρχές και  αξί ες.

Τα ψέµατα τελεί ωσαν! Ο κ. Παππούς θα
κρι θεί  µε βάση το τι  υποσχέθηκε και  τι
έκανε. ‘’

*Ακολουθούν φωτογραφίες όπου φαίνεται
σε όλη του την έκταση το ενεργειακό «όραµα» 

∆. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ: «Ξαφνικά γίναµε πρότυπος ∆ήµος και για την Greenpeace!!»

Λαµπάδιασε όχηµα στο Ίλιον 

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες
µέχρι στιγµής συνθήκες σε όχηµα, επί της οδού
Θεοδοσίου, στην περιοχή Παλατιανή, στο Ίλιον
Αττικής.

Για την πυρκαγιά στο σηµείο έσπευσαν και
επιχείρησαν επτά πυροσβέστες µε δύο οχήµατα,
οι οποίοι κατάφεραν να την κατασβέσουν.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση
για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι
συνθήκες εκδήλωσή της πυρκαγιάς.



Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2019 θριάσιο-7

Α∆Ε∆Υ : Παραλύει το 
∆ηµόσιο σήµερα 

Ν
α αποσυρθεί το σύστηµα διορισµών στην
εκπαίδευση, που προβλέπεται  στο
νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

ζητά η Α∆Ε∆Υ, η οποία έχει ανακοινώσει 24ωρη
πανελλαδική απεργία σε όλον το δηµόσιο τοµέα
σήµερα Πέµπτη 17 Ιανουαρίου.

Η απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτρ-
οπή της Α∆Ε∆Υ µε γνώµονα τις αποφάσεις της
∆ΟΕ και της ΟΛΜΕ, αλλά και «τη µαζική συµµε-
τοχή των εκπαιδευτικών στις απεργίες της 11ης
και της 14ης του Γενάρη και στα συλλαλητήρια».

Η Α∆Ε∆Υ καλεί όλους τους εργαζόµενους στο
∆ηµόσιο να µετάσχουν στη συγκέντρωση διαµα-
ρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη,
στις 11 το πρωί στη Βουλή.

Η αν ακοίν ωση της Α∆Ε∆Υ αν αφέρει:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ.,
αφού έλαβε υπόψη της τις αποφάσεις της
∆.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε., αλλά και τη µαζική
συµµετοχή των  εκπαιδευτικών  στις απεργίες
της 11ης και της 14ης του Γεν άρη και στα
συλλαλητήρια, αποφάσισε, οµόφων α, την
κήρυξη 24ωρης απεργιακής κιν ητοποίησης
για όλο το ∆ηµόσιο µε αίτηµα: «την  άµεση
απόσυρση του συστήµατος διορισµών  στην
εκπαίδευση», που η Κυβέρν ηση προωθεί για
ψήφιση στη Βουλή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ.
καλεί όλους τους εργαζόµεν ους στο ∆ηµόσιο
ν α δώσουν  το «παρών » στη συγκέν τρωση
που θα πραγµατοποιηθεί την  Πέµπτη, 17
Ιαν ουαρίου 2019, ώρα 11:00πµ, στη Βουλή».

ΕΛΠΕ: Συµφωνία εργαζοµέων - διοίκησης 
για µείωση των ορίων συνταξιοδότησης

Σ
υµφων ία για από κοιν ού
διεκδίκηση της µείωσης των
ορίων  συν ταξιοδότησης

των  εργαζοµέν ων  στις µον άδες
εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου,
επιτεύχ θηκε µεταξύ της διοίκησης
και του Σωµατείου των  εργαζοµέ-
ν ων  στα ΕΛΠΕ.

Σε σχ ετική αν ακοίν ωσή του το
σωµατείο σηµειών ει µεταξύ άλλων
πως «µε τη «Συµφων ία Μεταξύ των
Κοιν ων ικών  Εταίρων  για τη Ρύθµι-
ση των  Συν ταξιοδοτικών  Θεµάτων
των  Εργαζοµέν ων  στις Ελλην ικές
Επιχ ειρήσεις Εξόρυξης και ∆ιύλι-
σης Υδρογον αν θράκων », τίθεν ται
οι βάσεις για τη ριζική µεταβολή των
συν ταξιοδοτικών  ρυθµίσεων  που
µας αφορούν , µε στόχ ο τη σηµαν -
τική µείωση των  ορίων  συν τα-
ξιοδότησής µας».

Επιπλέον , οι εργαζόµεν οι
σηµειών ουν  ότι στην  κατεύθυν ση
αυτή θα αξιοποιηθεί κάθε δυν ατότ-
ητα που παρέχ εται από το θεσµικό

πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρω-
παϊκής Έν ωσης καθώς και ότι το
προσεχ ές διάστηµα εν δέχ εται η
συµφων ία ν α προσυπογραφεί και
από άλλους συν δικαλιστικούς φορ-
είς, καθώς και από άλλες επιχ ειρή-
σεις µε µον άδες εξόρυξης και διύλι

σης πετρελαίου.
Τέλος, το σωµατείο εξαίρει εξάλ-

λου «τη θετική στάση και στήριξη
της διοίκησης των  ΕΛΠΕ, που
χ ωρίς περιστροφές τέθηκε µε θάρρ-
ος και αποφασιστικότητα στο πλε-
υρό µας».
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Σ
υνεχίζονται οι τεχνικές παρεµ-
βάσεις του ∆ήµου Χαϊδαρίου
στα σχολεία της περιοχής µας

µε στόχο τη συντήρηση των υφιστά-
µενων υποδοµών και την αναβάθµι-
σή τους.

Πρόκειται για συν έχ εια των  δεκάδων
παρεµβάσεων  που έχ ουν  σχ εδιαστεί και
υλοποιούν ται από το καλοκαίρι του 2018
και συν εχ ίζον ται σε ολόκληρο το ∆ήµο. 

Αφορούν  επισκευές σε στέγες,
µον ώσεις, βαψίµατα, στεγαν οποιήσεις,
κατασκευή υδρορροών , διαµόρφωση
των  εισόδων  και του περιβάλλον τα
χ ώρου των  σχ ολικών  µον άδων  και
αρκετές άλλες µικροπαρεµβάσεις, που
προέκυψαν  από τη συν εργασία και τις
συν αν τήσεις µε τους ∆ιευθυν τές των
σχ ολικών  µον άδων  και των  Συλλόγων
Γον έων  και Κηδεµόν ων .

Παρά το ασφυκτικό οικον οµικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούν  οι
∆ήµοι, είν αι σταθερά στην  προτεραιότ-
ητα µας η βελτίωση των  υφιστάµεν ων
υποδοµών  ώστε ν α εξασφαλίζεται αν α-
βαθµισµέν η ποιότητα στις σπουδές των
παιδιών  µας.

Γι’ αυτό, παρά τις δυσκολίες, από τη
µία εξασφαλίζουµε σταθερά, την  χ ρηµα-
τοδότηση για την  κάλυψη των  αν αγκών

των  σχ ολείων  και από την  άλλη διεκδι-
κούµε µε κάθε τρόπο ν έους πόρους και
αύξηση της χ ρηµατοδότησης του ∆ήµου
από το κράτος, ώστε ν α µπορέσουν  ν α
γίν ουν  όλες οι απαραίτητες εκτεταµέν ες
παρεµβάσεις που θα αν αβαθµίζουν  απο-
φασιστικά την  ποιότητα των  σχ ολικών
υποδοµών .

Τ
α µεγάλα ποσοστά θνησι µότητας της σπάνι ας ασθένει ας κι νητοποί ησε την ηγεσί α
του υπουργεί ου Υγεί ας µε παρέµβαση του ί δι ου του υπουργού Ανδρέα Ξανθού µε
σύµπραξη του νοσοκοµεί ου Νάξου µε το Ωνάσει ο προκει µένου να εξετασθούν οι

5.000 κάτοι κοι  του νησι ού.
Η νόσος της Νάξου (Naxos disease), πρόκει ται  γι α µί α κληρονοµι κή µυοκαρδι οπάθει α

που ενδηµεί  στην περι οχή της Μεσογεί ου και  αποτελεί  σηµαντι κή αι τί α αι φνί δι ου θανάτου
νέων ανθρώπων.

Σύµφωνα µε το healthpharma.gr το υπουργεί ο Υγεί ας χρηµατοδοτεί  µε 100 χι λ. ευρώ τη
δι ενέργει α γονι δι ακού ελέγχου / εξετάσεων στους κατοί κους της Νάξου, γι α τη νόσο που
εντοπί σθηκε και  περι γράφηκε πρώτη φορά στη δι εθνή ι ατρι κή κοι νότητα τη δεκαετί α του
80, από τον ι ατρό καρδι ολόγο – Νί κο Πρωτονοτάρι ο και  τη σύζυγο του, ι ατρό Ανταλένα
Tσατσοπούλου.

Πρι ν ανακαλυφθεί , κανεί ς δεν µπορούσε να βρει  την αι τί α της σπάνι ας ασθένει ας που
σκότωνε αγόρι α και  κορί τσι α πρι ν κλεί σουν τα 30.

Γονι δι ακές µεταλλάξει ς αντί στοι χες µε αυτή των Κυκλάδων έχουν εντοπι στεί  στους
Φούρνους Ικαρί ας, στην Κάλυµνο, στη Σαµοθράκη, ενώ αντί στοι χα φαι νόµενα µπορεί  να
υπάρχουν και  σε άλλες περι οχές της χώρας.

Η δουλει ά του Πρωτονοτάρι ου απέδει ξε ότι  η νόσος
Νάξος εί ναι  κληρονοµι κή µυοκαρδι οπάθει α της δεξι άς
κοι λί ας της καρδι άς, που οφεί λεται  σε µετάλλαξη συγκεκρ-
ι µένου γονι δί ου και  προκαλεί  σοβαρές αρρυθµί ες και
αι φνί δι ο θάνατο.

Η νόσος πλήττει  παγκοσµί ως 1 στα 5.000 άτοµα, αλλά
στη Νάξο 8 στα 100! Η γονι δι ακή µετάλλαξη, τα πυκνά σγο-
υρά µαλλι ά και  οι  δερµατι κές αλλοι ώσει ς που µοι άζουν µε
κάλους στα χέρι α εί ναι  ο χαρακτηρι στι κός «φαι νότυπος»
των ασθενών µε νόσο Νάξου.

Η νόσος κληρονοµεί ται  από τους γονεί ς εφόσον φέρουν το
µεταλλαγµένο γονί δι ο – αν και  οι  δύο εί ναι  φορεί ς, έχουν σε
κάθε κύηση 25% πι θανότητες να γεννηθεί  το παι δί  τους µε
νόσο Νάξου.

∆ωρεάν γονιδιακός έλεγχος για να εξαλειφθεί 
η νόσος

Το πρόγραµµα γονι δι ακού ελέγχου από το υπουργεί ο
Υγεί ας έχει  στόχο την πρόληψη της ασθένει ας µέσα στα

επόµενα χρόνι α. Ο έλεγχος εί ναι  δωρεάν και  σε πρώτη φάση προβλέπεται  να ελεγχθούν
από το Ωνάσει ο, γι α το γονί δι ο της Νάξου, περί  τα 5.000 άτοµα µέσα σε ένα χρόνο.

Όσοι  βρεθούν οµοζυγώτες (φέρουν δηλαδή ένα ζευγάρι  παθολογι κών γονι δί ων), θα
λάβουν ει δι κές οδηγί ες παρακολούθησης από καρδι ολόγο, ενώ οι  ετεροζυγώτες (φορεί ς
ενός µόνο µεταλλαγµένου γονι δί ου) δεν χρει άζονται  ει δι κή παρακολούθηση πέραν αυτής
που συνί σταται  στο γενι κό πληθυσµό.

Η µακρά πορεί α έρευνας σχετι κά µε τη νόσο Νάξος (από τον εντοπι σµό και  περι γρα-
φή της νόσου στα µέσα της δεκαετί ας του ’80, µέχρι  την ανακάλυψη του υπεύθυνου γονι δί ου
στα τέλη της δεκαετί ας του ’90 και  µέχρι  τη συνεχι ζόµενη έρευνα στι ς µέρες µας) ανέδει -
ξε τη συγκεκρι µένη νόσο ως ένα παράδει γµα γι α την κατανόηση και  άλλων µυοκαρδι οπαθ-
ει ών, καθώς και  νέων µηχανι σµών αρρυθµι ογέννεσης.

∆ι εθνώς θεωρεί ται  ότι  η Νόσος Νάξος άνοι ξε και νούρι ους δρόµους στη µελέτη της παθ-
ογένει ας των µυοκαρδι οπαθει ών, αλλά και  γενι κότερα των καρδι ακών αρρυθµι ών.

Άλλωστε, µε την ανακάλυψη του γονι δί ου Νάξος, ήταν η πρώτη φορά παγκοσµί ως στην
ι στορί α της κλι νι κής καρδι ολογί ας, όπου η εφαρµογή της γενετι κής επι στήµης στην αντι -
µετώπι ση µι ας µυοκαρδι οπάθει ας ήταν γεγονός.

Νόσος της Νάξου: Η σπάνια ασθένεια που σκοτώνει νέους πριν από τα 30
∆ωρεάν γονιδιακός έλεγχος για να εξαλειφθεί η ασθένεια

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Τ
α συν αρµόδια υπουργεία κρατούν  σε «οµηρία»
πάν ω από 70.000 που περιµέν ουν  ν α δώσουν
εξετάσεις για άδειες οδήγησης, τον ίζει ο πρόεδρ-

ος της Έν ωσης Περιφερειών  Ελλάδας (ΕΝΠΕ) Κ.Αγορ-
αστός και καλεί τις δύο πλευρές ν α δώσουν  λύση στο
αδιέξοδο.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Έν ωσης Περιφερειών
Ελλάδας συν αν τήθηκε µε εκπροσώπους εκπαιδευτών
οδήγησης, στους οποίους µετέφερε την  πληροφόρηση
που είχ ε από τον  υπουργό µεταφορών  Χρ.Σπίρτζη ότι
το σχ ετικό Νοµοσχ έδιο του υπουργείου Μεταφορών
έχ ει κατατεθεί στη γεν ική γραµµατεία της Κυβέρν ησης
κι έχ ει αποσταλεί στα συν αρµόδια υπουργεία και το
Γεν ικό Λογιστήριο του Κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κ.Αγοραστός δήλωσε ότι προ-

τρέπει δηµόσια «τους εξεταστές ν α ξεκιν ήσουν  αµέ-
σως τις εξετάσεις και την  κυβέρν ηση ν α αν αστείλει
την  εφαρµογή του άρθρου 65 του Νόµου 4530/2018».

Για το ν έο Νοµοσχ έδιο, αν  και το πλήρες κείµεν ό του
δεν  έχ ει περιέλθει ακόµη σε γν ώση των  Περιφερειών ,
όπως διευκρίν ισε, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ προέβη
στην  εκτίµηση µε βάση όσα έχ ουν  δει το φως της
δηµοσιότητας ότι «είν αι εξαιρετικά δύσκολο ν α εφαρ-
µοστεί και πάν τως θα χ ρειαστεί µεγάλο χ ρον ικό διά-
στηµα κατά το οποίο δεν  είν αι δυν ατόν  ν α µην  γίν ον -
ται εξετάσεις για τη χ ορήγηση αδειών  οδήγησης οχ ηµά-
των ».

«Μέχ ρι ν α ψηφιστεί και ν α λειτουργήσει η όποια ν έα
ν οµοθετική πρωτοβουλία, προέχ ει ν α λειτουργεί η κοι-
ν ων ία. Σήµερα έχ ει δηµιουργηθεί εκρηκτικό µείγµα
στην  κοιν ων ία και δηµιουργούν ται συν θήκες κοιν ων ι-
κού αυτοµατισµού», είπε χ αρακτηριστικά και αν αγ-
ν ώρισε πως οι εκπαιδευτές «αν αλαµβάν ουν  µεγάλο
κοιν ων ικό φορτίο και πολλοί εξ αυτών  έχ ουν  πλέον
περιέλθει σε οικον οµικό αδιέξοδο, καθώς χωρίς έσοδα,
καλούν ται ν α αν ταποκριθούν  στις φορολογικές και
άλλες υποχ ρεώσεις τους».

Ο κ. Κ. Αγοραστός κατέστησε για ακόµη µια φορά

σαφές πως «το Υπουργείο Μεταφορών  είν αι απόλυτα
υπεύθυν ο για το ότι:

-∆εν  έχ ει καταβληθεί η αµοιβή για την  πρόσθετη
εργασία στους εξεταστές από τον  Απρίλιο του 2018 και
µετά.

-Παρά τις αθρόες συν ταξιοδοτήσεις και παρά το ότι
έχ ουν  αυξηθεί οι αν άγκες για ν έα διπλώµατα οδήγ-
ησης, ο αριθµός των  εξεταστών  µειών εται συν εχ ώς τα
τελευταία χ ρόν ια λόγω του ότι έχ ουν  σταµατήσει οι
εξετάσεις για την  πιστοποίηση ν έων  εξεταστών .

-Έχ ει δηµιουργήσει σύγχ υση µε το Νοµοσχ έδιο που
εξαγγέλλει επί εν ν έα µήν ες, χ ωρίς ακόµη ν α το έχ ει
καταθέσει στη Βουλή».

Σηµειών εται ότι στη συν άν τηση µε τον  κ. Αγοραστό
έλαβαν  µέρος ο πρόεδρος και µέλη του ∆Σ της Παν ελ-
λήν ιας Οµοσπον δίας Εκπαιδευτών  Οδήγησης, ο αν τι-
πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθη-
ν ών , οι πρόεδροι και µέλη του ∆Σ του Παν ελλήν ιου
Συλλόγου Εκπαιδευτών  Οδήγησης και των  σωµατείων
Κεν τρικού και Νότιου Τοµέα Αθήν ας, ∆υτικής Αττικής
και Πειραιά, εν ώ παρέστησαν  οι Αν τιπεριφερειάρχ ες
Μεταφορών  της Περιφέρειας Κεν τρικής Μακεδον ίας κ.
Κ. Πάλλας και Ροδόπης κ. Ν. Τσαλικίδης.

Πρόεδρος ΕΝΠΕ - Κ. Αγοραστός : 
Σε «οµηρία» πάνω από 70.000 υποψήφιοι για άδεια οδήγησης

Παρατείνεται η προθεσµία
δήλωσης µη 
ηλεκτροδοτούµενων 
ακινήτων στους ΟΤΑ

Παρατείν εται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019, η προθε-
σµία υποβολής δήλωσης προς τους δήµους από ιδιοκ-
τήτες ακιν ήτων  µη ηλεκτροδοτούµεν ων  ακιν ήτων ,
προκειµέν ου ν α απαλλαγούν  από τα αν αλογούν τα
δηµοτικά τέλη.

Την  απόφαση για την  παράταση της προθεσµίας

αν ακοίν ωσε ο υπουργός Εσωτερικών , Αλέξης
Χαρίτσης, σε συν άν τηση που είχ ε µε τους εκπρ-
οσώπους της Παν ελλήν ιας Οµοσπον δίας Ιδιοκτητών
Ακιν ήτων  (ΠΟΜΙ∆Α). 

Το αµέσως επόµεν ο διάστηµα αν αµέν εται ν α κατα-
τεθεί σχ ετική ν οµοθετική ρύθµιση στη Βουλή, η οποία
θα έχ ει αν αδροµική ισχ ύ. Η παράταση της ισχ ύουσας

προθεσµίας, που έληγε αύριο Παρασκευή, κρίθηκε
αν αγκαία για ν α αποφευχ θεί το εν δεχ όµεν ο ν α βρεθ-
ούν  αν τιµέτωποι µε χ ρεώσεις δηµοτικών  τελών
πολίτες, οι οποίοι είτε δεν  εν ηµερώθηκαν  εν τός της
εξάµην ης προθεσµίας για την  υποχ ρέωση υποβολής
δήλωσης είτε δεν  πρόλαβαν  ν α υποβάλουν  τη σχ ετι-
κή δήλωση στον  οικείο ΟΤΑ.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

1ης / 2019 συν εδρίασης  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών  ∆ηµο-

τικής Επιτροπής Περιβάλλον -
τος & Πολιτικής Προστασίας (Ν.
3013/2002 και 3463/2006), για
το έτος 2019.

Αρ. Απόφ .: 10

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
την 9η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα
Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ,
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ  ̀αριθµ. 61/03-01-
2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. Καρ-
αµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε
όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και
στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις 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 ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 25, απόντα τα 8,  και ονοµα-
στικά:

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ    
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
2 4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
5) Κ Ε Ρ Α Τ Ζ Α Κ Η Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

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

και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρη-
ση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρία-
σης και εισηγούµενος το 10ο
θέµα  ηµερήσιας διάταξης µε
τίτλο: «Ορισµός µελών ∆ηµοτικής
Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας (Ν.
3013/2002 και 3463/2006), για
το έτος 2019», έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου, ότι  θα
πρέπει το Σώµα να προβεί στον
ορισµό µελών για την 11 µελή
Επιτροπή Περιβάλλοντος του
∆ήµου Ασπροπύργου για το
έτος 2019, εκ των οποίων τα έξι
(6) να είναι αιρετοί, τρεις (3) από
την παράταξη της πλειοψηφίας,
και τρεις (3) από τη µειοψηφία.
Επίσης προτείνεται η συµµετοχή
τριών (3) Πολιτών και δύο (2)
υπηρεσιακών στελεχών του
∆ήµου, σχετικών µε τα ζητήµατα
Περιβάλλοντος, και  προτείνει
τους κάτωθι :

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ –
ως Πρόεδρο (∆ηµοτικό Σύµβου-
λο της Πλειοψηφ ίας)
ΤΣΙΓΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ως

Αν τιπρόεδρο (∆ηµοτικό
Σύµβουλο της Πλειοψηφ ίας)
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ –ως Μέλος

(∆ηµοτικό Σύµβουλο της Πλειοψ-
ηφ ίας)
ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ως

Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφ ίας)
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ως

Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφ ίας)
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ως Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο
της Μειοψηφ ίας
ΤΟΠΑΛΙ∆Η ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-

(πολίτης)
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ-

(πολίτης)
ΚΟΥΜΠΑΡ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ -

(πολίτης)
ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ-(Υπηρε-

σιακό στέλεχος του ∆ήµου, σχε-
τικό µε τα ζητήµατα Περιβάλλον -
τος)
ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ--(Υπηρε-

σιακό στέλεχος του ∆ήµου, σχε-
τικό µε τα ζητήµατα Περιβάλλον -
τος)

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την  προαν αφ ερόµεν η διαδι-
κασία και αφ ού έλαβε υπόψη:
Την  πρόταση του Προέδρου,

κου Αν τών ιου Καραµπούλα
πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην

οποία ΥΠΕΡ του  «Ορισµού
µελών  ∆ηµοτικής Επιτροπής
Περιβάλλον τος & Πολιτικής
Προστασίας (Ν. 3013/2002 και

3463/2006), για το έτος 2019»,
τάχθηκαν   είκοσι  πέν τε (25)
µέλη του συµβουλίου, και ον ο-
µαστικά  οι κ.κ.

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ    
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
2 4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και αποφ ασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως µέλη της  ∆ηµοτικής

Επιτροπής Περιβάλλον τος &
Πολιτικής Προστασίας (Ν.
3013/2002 και 3463/2006), για
το έτος 2019, τους  κάτωθι :

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ –
ως Πρόεδρο (∆ηµοτικό Σύµβου-
λο της Πλειοψηφ ίας)
ΤΣΙΓΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ως

Αν τιπρόεδρο (∆ηµοτικό
Σύµβουλο της Πλειοψηφ ίας)
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ –ως Μέλος

(∆ηµοτικό Σύµβουλο της Πλειοψ-
ηφ ίας)
ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ - ως

Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφ ίας)
ΜΠΑΚΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ-ως

Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφ ίας)
ΓΚΟΛΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ- ως

Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφ ίας)
ΤΟΠΑΛΙ∆Η ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ- ως

Μέλος (πολίτης)
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ- ως

Μέλος (πολίτης)
ΚΟΥΜΠΑΡ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ως

Μέλος (πολίτης)
ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ- ως Μέλος

(Υπηρεσιακό στέλεχος του
∆ήµου, σχετικό µε τα ζητήµατα
Περιβάλλον τος)
ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ- ως

Μέλος (Υπηρεσιακό στέλεχος
του ∆ήµου, σχετικό µε τα ζητή-
µατα Περιβάλλον τος

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό   10.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Έως 25 Ιανουαρίου η καταχώριση των
υπόχρεων υποβολής «πόθεν έσχες»

Λ
ήγει στις 25 Ιαν ουαρίου 2019 η προθεσµία που έχουν  οι ιδιωτικοί και δηµόσιοι
φορείς ν α καταχωρίσουν  στην  εν ιαία διαδικτυακή εφαρµογή (www.pothen.gr),
τους υπόχρεους υποβολής ∆ηλώσεων  Περιουσιακής Κατάστασης (∆ΠΚ) 2018

(χρήση 2017).
Όπως εν ηµέρωσε η γεν ική επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Μαρία Παπασπύρου

και τα όργαν α ελέγχου των  ∆ηλώσεων  Περιουσιακής Κατάστασης του ν . 3213/2003,
µετά την  παρέλευση της προθεσµίας θα είν αι αδύν ατη η καταχώριση της κατάστασης
υπόχρεων  σε ∆ΠΚ («πόθεν  έσχες») προσώπων  από τους φορείς αυτών , όπως και η
διόρθωση λαθών , εν ώ τυχόν  παράλειψη καταχώρισης της κατάστασης υπόχρεων
επιφέρει ποιν ικές κυρώσεις, για τον  κατά περίπτωση αρµόδιο.

Αν αλυτικές οδηγίες και χ ρήσιµα αρχ εία βρίσκον ται στην  αρχ ική σελίδα
www.pothen.gr, εν ώ για τυχόν  πρόσθετα ερωτήµατα και διευκριν ίσεις οι εν διαφερόµε-
ν οι µπορούν  ν α καλούν  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο Κέν τρο Εξυπηρέτ-
ησης Υπόχρεων  ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στον  τηλεφων ικό αριθµό 210-4802100. Να
σηµειωθεί ότι η εν ιαία διαδικτυακή εφαρµογή υποβολής ∆ηλώσεων  Περιουσιακής Κατά-
στασης και ∆ηλώσεων  Οικον οµικών  Συµφερόν των  (∆ΟΣ) παραµέν ει εκτός λειτουργίας
προκειµέν ου ν α προσαρµοστεί στις διατάξεις του ν .4571/2018.

Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των  ∆ΠΚ και ∆ΟΣ του έτους 2018 καθώς και επαν -
υποβολής των  ετών  2016, 2017 και 2018 θα µπορούν  ν α εκπληρωθούν  από τις 18
Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2019 µε την  επαν αλειτουργία της εφαρµογής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΝ
ΚΛΑΣΗ 2022 - 2001

Σας γνωστοποιούµε ότι όλοι οι στρατεύσι-
µοι που γεννήθηκαν  το έτος 2001 και είναι
γραµµένοι στα µητρώα αρρένων  του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας ή διαµένουν  στο
∆ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας υποχρεούν ται να
καταθέσουν  ∆ελτίο Απογραφής στη Στρα-
τολογική Υπηρεσία ∆υτικής Αττικής (Στρ-
ατόπεδο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, οδός Πέτρου
Ράλλη 2 , ΡΟΥΦ )

Αν αλυτικά οι ηµεροµην ίες κατάθεσης
δελτίων  απογραφής για τις κοινότητες του
∆ήµου µας ορίζον ται ως εξής:
1.Για όσους είν αι εγγεγραµµέν οι στα
Μητρώα Αρρένων  της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μάνδρας ή διαµένουν  σε αυτήν  και στις
Ενότητες Οινόης - Βιλίων  - Ερυθρών  .

Οι ηµεροµην ίες θα είναι 13-02-2019 14-02-
2019 και 15-02-2019.
Η συµπλήρωση και κατάθεση του δελτίου
απογραφής για όλους τους στρατεύσιµους
που γεν ν ήθηκαν  το έτος 2001 είν αι
δυν ατόν  ν α πραγµατοποιείται και στα
Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ )
κατά τις εργάσιµες µέρες από 02-01-2019
µέχρι 01-4-2019
Κατά την  παρουσίασή τους πρέπει να
έχουν  µαζί τους :
1. Φωτοτυπία των  δύο όψεων  της αστυνο-
µικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία
εκδίδεται από την  αρµόδια ∆ΟΥ.
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4 .Ιατρική Γνωµάτευση ή Βεβαίωση, εφό-
σον  πάσχουν  από σοβαρά προβλήµατα
υγείας και στην  οποία θα περιγράφεται µε
σαφήνεια η πάθηση.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΕΥΚΟ

70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία

µε δίπλωµα µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ,

ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 

ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

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

40ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για
την  έκφ ραση σύµφ ων ης
γν ώµης για τη δηµιουργία
Τοπικής Μον άδας Υγείας (ΤΟΜΥ)
στον  ∆ήµο Ασπροπύργου,
δωρεάν  παραχώρηση χρήσης
ακιν ήτου για τη στέγαση
Τοπικής Μον άδας Υγείας,
έγκριση σχεδίου σύµβασης
µεταξύ του ∆ήµου και της 2ης
∆ιοίκησης Υγειον οµικής
Περιφ έρειας Πειραιώς και
Αιγαίου και εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου
Μελετίου, για την  υπογραφ ή
αυτής.

Αρ. Απόφ .: 627

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
19η ∆εκεµβρίου 2018, ηµέρα
Tετάρτη  και ώρα 19.00 µ.µ,
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ` αριθµ.
31393/14-12-2018 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  24, απόντα  9,

και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
6)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
9)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 Ν. Καραµπούλας,
κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης 

της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 12ο   θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης  µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για την έκφραση
σύµφωνης γνώµης για τη
δηµιουργία Τοπικής Μονάδας
Υγείας (ΤΟΜΥ) στον ∆ήµο
Ασπροπύργου, δωρεάν
παραχώρηση χρήσης ακινήτου
για τη στέγαση Τοπικής Μονάδας
Υγείας, έγκριση σχεδίου
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και
της 2ης ∆ιοίκησης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
και εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου
Μελετίου, για την υπογραφή
αυτής», έθεσε υπόψη των µελών
του συµβουλίου, την από  14
∆εκεµβρίου 2018 εισήγηση  του
∆ηµάρχου κου Νικολάου Ι.
Μελετίου, η οποία έχει ως εξής:

«Αγαπητοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,

Μετά από σειρά επαφών µε την
αρµόδια 2η ∆ΥΠΕ, Πειραιώς και
Νήσων, µε τη ∆ιοικήτρια και τον
Υποδιοικητή, στο πλαίσιο της
µεταρρύθµισης της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, σχεδιάσαµε τη
δηµιουργία και λειτουργία µιας (1)
Τοπικής Μονάδας Υγείας για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων του
∆ήµου µας. 
Με το υπ΄ αριθµ.
28783/29.06.2017 έγγραφο της,
η 2η ∆ιοίκηση Υγειονοµικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου,
µας ενηµέρωσε και έγγραφα, για
τη δηµιουργία και λειτουργία
Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ).
Η Μονάδα θα στελεχωθεί µε το
ανάλογο ιατρικό νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό
(οικογενειακοί γιατροί,
οικογενειακοί παιδίατροι,
νοσηλευτές επισκέπτριες υγείας,
κοινωνικοί λειτουργοί, διοικητικοί
υπάλληλοι).
Για τη στέγαση και λειτουργία του
τοπικού ιατρείου  πρέπει να
παραχωρηθεί από το ∆ήµο µας
κατάλληλος χώρος. Ο ∆ήµος
Ασπροπύργου αποφασίζει να
διαθέσει ακίνητο, ισόγειο,
επιφάνειας 261,67 τ.µ. στο Ο.Τ.
349 επΊ της οδού Φυλής.  
Μας διαβιβάστηκε Σχέδιο
Προγραµµατικής Σύµβασης για
την εκχώρηση του παραπάνω
ακινήτου. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο ∆ήµος
Ασπροπύργου, και  η 2η
∆ιοίκηση Υγειονοµικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου,
πρέπει να προβούν  στη σύναψη
Προγραµµατικής Σύµβασης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Στον Ασπρόπυργο Αττικής και
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Ασπροπύργου, σήµερα
στις<     /2018 οι συµβαλλόµενοι:
1) Ο κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, που
ενεργεί στο παρόν υπό την
ιδιότητα του ∆ηµάρχου
Ασπροπύργου ως νόµιµος
εκπρόσωπος του ∆ήµου
«δυνάµει» του άρθρου 58, παρ.1,
στοιχ. στ  ́του Ν. 3852/2010 και 2)
Η κ. Όλγα Ιορδανίδου, ∆ιοικήτρια
της  2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου   που ενεργεί
στο παρόν υπό την ιδιότητα της
∆ιοικήτριας  της 2ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
ως νόµιµη εκπρόσωπος της
2ης∆ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου
«δυνάµει» του ΦΕΚ 228/23-4-18,
αµοιβαίως συµφωνούν,
συνοµολογούν και
συναποδέχονται ανεπιφυλάκτως
τα ακόλουθα:
Ο πρώτος συµβαλλόµενος,
∆ήµος Ασπροπύργου, που θα
καλείται εφεξής «∆ήµος-
χρήστης» έχει υπό την πλήρη και
αποκλειστική κυριότητα, νοµή και
κατοχή του ένα  ακίνητο, ισόγειο,
επιφάνειας 261,67 τ.µ. στο Ο.Τ.
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που βρίσκεται, επί της οδού
Φυλής. 
Ήδη µε την παρούσα σύµβαση ο
πρώτος συµβαλλόµενος
παραχωρεί δωρεάν κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 185 του Ν.
3463/2006 στη δεύτερη
συµβαλλόµενη 2η  Υγειονοµική
Περιφέρεια Πειραιώς 

και Αιγαίου, που θα καλείται
εφεξής «χρησαµένη», τη χρήση
του ανωτέρω ενιαίου ακινήτου ,
στο οποίο η χρησαµένη θα
εγκατασταθεί και θα ασκήσει τη
δραστηριότητά της. Οι όροι δε και
οι συµφωνίες που διέπουν και
ρυθµίζουν την παρούσα σύµβαση
είναι οι εξής:
Η παρούσα σύµβαση
καταρτίστηκε «δυνάµει και εις
εκτέλεσιν» της υπ’
αριθµ.<<<<.. αποφάσεως του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ασπροπύργου, σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 185
του Ν. 3463/2006, επειδή η
δραστηριότητα που θα ασκήσει η
-χρησαµένη» στο
παραχωρούµενο δωρεάν ως άνω
ακίνητο  είναι αναµφιβόλως
κοινωφελής και προάγει τα
τοπικά συµφέροντα.  Η δεύτερη
συ µ β α λ λ ο µ ένη -χ ρ η σα µ ένη
δηλώνει µε τον εδώ παριστάµενο
νόµιµο εκπρόσωπο της, ότι έχει
λάβει πλήρη γνώση της
προαναφερόµενης διάταξης και
ότι την αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η παρούσα σύµβαση (δωρεάν
παραχώρηση της χρήσεως
ακινήτου) διέπεται και ρυθµίζεται
από το άρθρο 185 του Ν.
3463/2006 καθώς και από τις
περί χρησιδανείου διατάξεις των
άρθρων 810, 811 και 815 έως και
821 του Αστικού Κώδικα. ∆εν
εφαρµόζονται στην παρούσα
σύµβαση οι διατάξεις των άρθρων
812, 813, εδ. β  ́και 814 Α.Κ.
Η παρούσα σύµβαση αρχίζει από
την ηµεροµηνία της υπογραφής
της και λήγει στην περίπτωση
που η χρησαµένη παύσει να έχει
στο χώρο αυτό Μονάδα
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
οπότε είναι υποχρεωµένη να
παραδώσει το άνω κατάστηµα
στον χρήστη κενό και ελεύθερο
και στην κατάσταση που τα
παραλαµβάνει σήµερα,
διαφορετικά ο ∆ήµος-χρήστης
ρητώς επιφυλάσσεται να
αναζητήσει την αποκατάσταση και
κάθε περαιτέρω θετικής και
αποθετικής ζηµίας του.
Το παραχωρούµενο χωρίς
αντάλλαγµα ως άνω ακίνητο θα
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για
τη στέγαση και λειτουργία των
Τοπικών Μονάδων Υγείας του
∆ήµου Ασπροπύργου.
Απαγορεύεται, επίσης, η
παραχώρηση της χρήσεως του
ως άνω ακινήτου σε οποιοδήποτε
τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό
µε ή χωρίς αντάλλαγµα.
Η χρησαµένη εξέτασε µε επιµέλεια
το παραχωρούµενο ως άνω
ακίνητο και το βρήκε κατάλληλο
για το σκοπό που θα το
χρησιµοποιήσει. Ο ∆ήµος-
χρήστης συναινεί να ενεργήσει η
χρησαµένη τυχόν απαραίτητες
βελτιώσεις για την καλύτερη
λειτουργία της Μονάδας. Για το
σκοπό αυτό συµφωνείται, ότι σε
ολόκληρη τη διάρκεια της
συµβάσεως ο χρήστης δεν έχει
υποχρέωση να προβεί σε καµιά
επισκευή, έστω και αναγκαία. Οι
επισκευές αυτές βαρύνουν
αποκλειστικά τη δεύτερη
συµβαλλοµένη - χρησαµένη και
παραµένουν προς όφελος του
ακινήτου χωρίς η χρησαµένη να
έχει δικαίωµα να ζητήσει
αποζηµίωση ούτε κατά τις
διατάξεις των άρθρων 904 και επ.
του Αστικού Κώδικα.
Η χρησαµένη βαρύνεται µε τις
δαπάνες παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος και νερού, µε τα αντίτιµα
καταναλώσεως των ειδών αυτών,
τα δηµοτικά τέλη κάθε µορφής
και την υπέρ της ΕΡΤ εισφορά
καθώς και µε τις δαπάνες για τη
συντήρηση του παραχωρούµενου
κατά τα παραπάνω ακινήτου.
Ενώ ο ∆ήµος-χρήστης
αναλαµβάνει να προσκοµίσει

εγκαίρως τα απαραίτητα για τη
λειτουργία της ΤΟΜΥ του ∆ήµου
Ασπροπύργου έγγραφα
(Υπεύθυνη ∆ήλωση
Εγκαταστάτη, Πιστοποιητικό
Ενεργητικής Πυροπροστασίας
κλπ).
Η δεύτερη συµβαλλοµένη-
χρησαµένη είναι υποχρεωµένη
κατά τη λειτουργία της Μονάδας
να τηρεί ως υπεύθυνη της
λειτουργίας του τις αστυνοµικές,
υγειονοµικές και αγορανοµικές
διατάξεις χωρίς την παραµικρή
ανάµιξη του πρώτου 

συµβαλλόµενου και αναλαµβάνει
την πλήρη αστική και ποινική
ευθύνη καθώς και την
υποχρέωση να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε ζηµία θα προκληθεί
σε προεστηµένα από αυτήν
πρόσωπα και τρίτους (φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα), η οποία θα
οφείλεται στη λειτουργία του
Κέντρου ή ενδεχοµένως θα
προκληθεί λόγω της λειτουργίας
του.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η
εναπόθεση σ' αυτό µηχανηµάτων
ή εύφλεκτων υλών ή αντικειµένων,
που µπορούν να το βλάψουν ή να
το ρυπάνουν.

Κάθε παράβαση των όρων της
συµβάσεως αυτής, που
θεωρούνται και συνοµολογούνται
όλοι ως ουσιώδεις, συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη λύση της
συµβάσεως χρησιδανείου και
παρέχει το δικαίωµα στον χρήστη
να ζητήσει την αποβολή της
χρησαµένης από το ως άνω ενιαίο
ακίνητο του καθώς και
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου
που έλκει τυχόν δικαιώµατα από
αυτήν ή το κατέχει στο όνοµά της,
και την απόδοση της χρήσεως
του χωρίς οποιαδήποτε άλλη
προϋπόθεση (πχ διαµαρτυρία ή
καταγγελία).
Στην παρούσα σύµβαση
συµπεριλαµβάνονται σαν
αναπόσπαστα τµήµατα το υπ’
αρ. πρωτ. 28783/29.06.2017
έγγραφο της 2ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας, η υπ’ αρ.
<<<<<< απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Το συµφωνητικό αυτό
συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα.
Τα συµβαλλόµενα µέρη
ανέγνωσαν το περιεχόµενό του,
το επιβεβαίωσαν και το
υπέγραψαν. Κάθε συµβαλλόµενο
µέρος έλαβε από ένα αντίτυπο.
Ένα, επίσης αντίτυπο θα
κατατεθεί στην Οικονοµική
Υπηρεσία του ∆ήµου
Ασπροπύργου.
Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                            
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΠΕΙΡΑΙΩΣ &
ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                                     

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΟΛΓΑ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ

Με τιµή, Νικόλαος  Ι. Μελετίου
∆ήµαρχος Ασπροπύργου

Μέλος του ∆. Σ. της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.)».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την από 14 ∆εκεµβρίου 2018
εισήγηση  του ∆ηµάρχου κου
Νικολάου Ι. Μελετίου,
Τιε τοποθετήσεις των επικεφαλής
και εκπροσώπου παρατάξεων,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα,

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την σύµφωνη γνώµη για τη
δηµιουργία Τοπικής Μονάδας Υγείας
(ΤΟΜΥ) στον ∆ήµο Ασπροπύργου, 
την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινή-
του για τη στέγαση Τοπικής Μονάδας
Υγείας, 
το  σχεδίου σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
και της 2ης ∆ιοίκησης Υγειονοµικής Περ-
ιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου,  η οποία
έχει ως κάτωθι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, σήµερα στις<     /2018 οι συµβαλ-
λόµενοι: 1) Ο κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, που ενεργεί
στο παρόν υπό την ιδιότητα του ∆ηµάρχου
Ασπροπύργου ως νόµιµος εκπρόσω-
πος του ∆ήµου «δυνάµει» του άρθρου 58,
παρ.1, στοιχ. στ́  του Ν. 3852/2010 και 2)
Η κ. Όλγα Ιορδανίδου, ∆ιοικήτρια της  2ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Αιγαίου   που ενεργεί στο παρόν υπό την
ιδιότητα της ∆ιοικήτριας  της 2ης Υγειονο-
µικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
ως νόµιµη εκπρόσωπος της 2ης∆ΥΠε
Πειραιώς και Αιγαίου «δυνάµει» του ΦΕΚ
228/23-4-18, αµοιβαίως συµφωνούν,
συνοµολογούν και συναποδέχονται ανε-
πιφυλάκτως τα ακόλουθα:
Ο πρώτος συµβαλλόµενος, ∆ήµος
Ασπροπύργου, που θα καλείται εφεξής
«∆ήµος-  χρήστης» έχει υπό την πλήρη
και αποκλειστική κυριότητα, νοµή και
κατοχή του ένα  ακίνητο, ισόγειο, επιφά-
νειας 261,67 τ.µ. στο Ο.Τ. 349   που
βρίσκεται, επί της οδού Φυλής. 
Ήδη µε την παρούσα σύµβαση ο πρώτος
συµβαλλόµενος παραχωρεί δωρεάν κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 185 του Ν.
3463/2006 στη δεύτερη συµβαλλόµενη 2η
Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και
Αιγαίου, που θα καλείται εφεξής «χρησα-
µένη», τη χρήση του ανωτέρω ενιαίου
ακινήτου , στο οποίο η χρησαµένη θα
εγκατασταθεί και θα ασκήσει τη δραστηρ-
ιότητά της. Οι όροι δε και οι συµφωνίες
που διέπουν και ρυθµίζουν την παρούσα
σύµβαση είναι οι εξής:
Η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε
«δυνάµει και εις εκτέλεσιν» της υπ’
αριθµ.<<<<.. αποφάσεως του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου
185 του Ν. 3463/2006, επειδή η δραστηρ-
ιότητα που θα ασκήσει η -χρησαµένη»
στο παραχωρούµενο δωρεάν ως άνω
ακίνητο  είναι αναµφιβόλως κοινωφελής
και προάγει τα τοπικά συµφέροντα.  Η
δεύτερη συµβαλλοµένη-χρησαµένη
δηλώνει µε τον εδώ παριστάµενο νόµιµο
εκπρόσωπο της, ότι έχει λάβει πλήρη
γνώση της προαναφερόµενης διάταξης
και ότι την αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η παρούσα σύµβαση (δωρεάν παρ-
αχώρηση της χρήσεως ακινήτου) διέπε-
ται και ρυθµίζεται από το άρθρο 185 του Ν.
3463/2006 καθώς και από τις περί χρησι-
δανείου διατάξεις των άρθρων 810, 811
και 815 έως και 821 του Αστικού Κώδικα.
∆εν εφαρµόζονται στην παρούσα σύµβα-
ση οι διατάξεις των άρθρων 812, 813, εδ.
β́  και 814 Α.Κ.
Η παρούσα σύµβαση αρχίζει από την
ηµεροµηνία της υπογραφής της και λήγει
στην περίπτωση που η χρησαµένη
παύσει να έχει στο χώρο αυτό Μονάδα
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας οπότε
είναι υποχρεωµένη να παραδώσει το
άνω κατάστηµα στον χρήστη κενό και
ελεύθερο και στην κατάσταση που τα
παραλαµβάνει σήµερα, διαφορετικά ο
∆ήµος-χρήστης ρητώς επιφυλάσσεται να
αναζητήσει την αποκατάσταση και κάθε
περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζηµίας
του.Το παραχωρούµενο χωρίς αντάλλαγ-
µα ως άνω ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί
αποκλειστικά για τη στέγαση και λειτο-
υργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας του
∆ήµου Ασπροπύργου. Απαγορεύεται,
επίσης, η παραχώρηση της χρήσεως
του ως άνω ακινήτου σε οποιοδήποτε
τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό µε ή 

χωρίς αντάλλαγµα.
Η χρησαµένη εξέτασε µε επιµέλεια το
παραχωρούµενο ως άνω ακίνητο και το
βρήκε κατάλληλο για το σκοπό που θα το
χρησιµοποιήσει. Ο ∆ήµος-χρήστης
συναινεί να ενεργήσει η χρησαµένη
τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις για την
καλύτερη λειτουργία της Μονάδας. Για το
σκοπό αυτό συµφωνείται, ότι σε ολόκ-
ληρη τη διάρκεια της συµβάσεως ο χρή-
στης δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε
καµιά επισκευή, έστω και αναγκαία. Οι
επισκευές αυτές βαρύνουν αποκλειστικά
τη δεύτερη συµβαλλοµένη - χρησαµένη
και παραµένουν προς όφελος του ακινή-
του χωρίς η χρησαµένη να έχει δικαίωµα
να ζητήσει αποζηµίωση ούτε κατά τις δια-
τάξεις των άρθρων 904 και επ. του Αστι-
κού Κώδικα.
Η χρησαµένη βαρύνεται µε τις δαπάνες
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού,
µε τα αντίτιµα καταναλώσεως των ειδών
αυτών, τα δηµοτικά τέλη κάθε µορφής και
την υπέρ της ΕΡΤ εισφορά καθώς και µε
τις δαπάνες για τη συντήρηση του παρ-
αχωρούµενου κατά τα παραπάνω ακινή-
του. Ενώ ο ∆ήµος-χρήστης αναλαµβάνει
να προσκοµίσει εγκαίρως τα απαραίτητα
για τη λειτουργία της ΤΟΜΥ του ∆ήµου
Ασπροπύργου έγγραφα (Υπεύθυνη
∆ήλωση Εγκαταστάτη, Πιστοποιητικό
Ενεργητικής Πυροπροστασίας κλπ).
Η δεύτερη συµβαλλοµένη-χρησαµένη
είναι υποχρεωµένη κατά τη λειτουργία της
Μονάδας να τηρεί ως υπεύθυνη της λει-
τουργίας του τις αστυνοµικές, υγειονοµι-
κές και αγορανοµικές διατάξεις χωρίς την
παραµικρή ανάµιξη του πρώτου συµβαλ-
λόµενου και αναλαµβάνει την πλήρη αστι-
κή και ποινική ευθύνη καθώς και την
υποχρέωση να αποκαταστήσει οποιαδή-
ποτε ζηµία θα προκληθεί σε προεστηµέ-
να από αυτήν πρόσωπα και τρίτους
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), η οποία θα
οφείλεται στη λειτουργία του Κέντρου ή
ενδεχοµένως θα προκληθεί λόγω της
λειτουργίας του.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η εναπόθ-
εση σ' αυτό µηχανηµάτων ή εύφλεκτων
υλών ή αντικειµένων, που µπορούν να το
βλάψουν ή να το ρυπάνουν.
Κάθε παράβαση των όρων της συµβά-
σεως αυτής, που θεωρούνται και συνο-
µολογούνται όλοι ως ουσιώδεις, συνεπά-
γεται την αυτοδίκαιη λύση της συµβάσεως
χρησιδανείου και παρέχει το δικαίωµα
στον χρήστη να ζητήσει την αποβολή της
χρησαµένης από το ως άνω ενιαίο
ακίνητο του καθώς και οποιουδήποτε
τρίτου προσώπου που έλκει τυχόν
δικαιώµατα από αυτήν ή το κατέχει στο
όνοµά της, και την απόδοση της χρήσεως
του χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθε-
ση (πχ διαµαρτυρία ή καταγγελία).
Στην παρούσα σύµβαση συµπεριλαµβά-
νονται σαν αναπόσπαστα τµήµατα το υπ’
αρ. πρωτ. 28783/29.06.2017 έγγραφο
της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, η υπ’
αρ. <<<<<< απόφαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου. 
Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε
τρία (3) αντίτυπα. Τα συµβαλλόµενα µέρη
ανέγνωσαν το περιεχόµενό του, το επι-
βεβαίωσαν και το υπέγραψαν. Κάθε
συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από ένα
αντίτυπο. Ένα, επίσης αντίτυπο θα κατα-
τεθεί στην Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου Ασπροπύργου.

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                            
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                                     
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΟΛΓΑ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ

Με τιµή, Νικόλαος  Ι. Μελετίου
∆ήµαρχος Ασπροπύργου

Μέλος του ∆. Σ. της Κεντρικής
Ένωσης  ∆ήµων Ελλάδας

(Κ.Ε.∆.Ε.)

και Εξουσιοδοτεί  τον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι.  Μελετίου, για την υπογρ-
αφή αυτής
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθη-
κε  το  πρακτικό  αυτό, υπογράφεται
ως  κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθµό 627.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για
γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνική

Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ. 
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει

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 ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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 Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

48

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ

∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) στον κέντρικο δρόµο 
του Ασπρόπυργου (πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΙΜΤΣΙ∆ΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΙΛΙΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



16-θριάσιο Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
στο Γ’ ΚΑΠΗ Ασπροπύργου

στη Γκορυτσά

Τ
ην καθι ερωµένη Πρωτοχρονι άτι κη πί τα έκοψαν, τη
∆ευτέρα, 14 Ιανουαρί ου, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νι κόλαος Μελετί ου µε τον Εντεταλµένο

∆ηµοτι κό Σύµβουλο υπεύθυνο γι α τη λει τουργί α του Γ
ΚΑΠΗ Γκορυτσάς, κ. Βαγγέλη Μαλαµατά. Μαζί  µε τους
συνεργάτες τους, το προσωπι κό και  τα µέλη του Οργανι -
σµού δέχθηκαν τι ς ευλογί ες γι α τη νέα χρονι ά από το
Μητροπολί τη Αττι κής και  Βοι ωτί ας, Πατέρα Χρυσόστοµο,
από τον Πατέρα Κωνσταντί νο, Ιερέα Αγί ας Τρι άδος στη
Γκορυτσά και  από τον Πατέρα Ματθαί ο, Ιερέα Αγί ου Κων-
σταντί νου και  Ελένης στην Άνω Φούσα. 

Ο ∆ήµαρχος ευχήθηκε σ’ όλους Καλή Χρονι ά µε Υγεί α
και  έπει τα µαζί  µε τους συνεργάτες του µοί ρασαν ευχε-
τήρι ες κάρτες στα µέλη του ΚΑΠΗ και  στη συνέχει α ακο-
λούθησε κέρασµα.     

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν οι  Αντι δήµαρχοι , κ.κ.
Αναστάσι ος Παπαδόπουλος, Παντελής Σαββί δης, ο
Πρόεδρος του Οργανι σµού Άθλησης και  Φροντί δας, Νεο-
λαί ας και  Τρί της Ηλι κί ας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Πρόε-
δρος του Πνευµατι κού Κέντρου, κ. Μελέτι ος Μπουραντάς,
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτι κής Επι χεί ρησης Τηλεόρασης του
∆ήµου «Attica Tv», κ. Κωνσταντί νος Τσολερί δης, η Πρόε-
δρος της Κ.Ε.∆.Α., κ. Σοφί α Μαυρί δη,  ο Πρόεδρος της
∆ευτεροβάθµι ας Εκπαί δευσης, κ. Γεώργι ος Φί λης, ο
Αντι πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. ∆ηµήτρι ος Παπαδό-
πουλος, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτι κός Σύµβουλος, Αντι πρόε-
δρος της Κ.Ε.∆.Α., µέλος του ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.
Αντώνι ος Κοναξής, ο ∆ηµοτι κός Σύµβουλος, κ. Χαράλαµ-
πος Κοσµί δης, η ∆ι ευθύντρι α του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Βί κυ
Παπαϊ ωάννου,  τα µέλη του ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.κ.
Σπυρι δούλα Μαυράκη - Μαγγί να, Νι κόλαος Τερζόγλου,
Παναγι ώτης Πανουργι άς, η Πρόεδρος της ∆ΗΜ.Τ.Ο.
Νέας ∆ηµοκρατί ας, κ. Γεωργί α Πηλι χού καθώς και  το
προσωπι κό του Οργανι σµού και  πλήθος µελών.


