ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 3765 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΣΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΥΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι στο διυλιστήριο»

Νέο µέτρο από τη
∆ηµοτική Αστυνοµία
στο ∆ήµο Αχαρνών

σελ. 9

Στόχος να «προβληµατίσει»
τους δηµότες και να περιοριστεί η
παράνοµη στάθµευση

Ο Αντι δήµαρχος κ. Μι χάλης Βρεττός

σελ. 3

Φορτηγό-ψυγείο ανετράπη
στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου
στο ύψος των Μεγάρων σελ. 3

Ευρεία σύσκεψη για τα ρέµατα της Αττικής

Υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τη συµµετοχή του Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας Ν. Χαρδαλιά και των Αντιπεριφερειαρχών

Σε µια πρωτοποριακή Αθλητική δράση
συµµετείχαν οι επωφελούµενοι του Κέντρου
Ηµερήσιας Φροντίδας για Άτοµα
µε Αναπηρία, "ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ"

Σε συνεργασία µε τον Αθλητικό Όµιλο Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας

σελ. 7

Εργαζόταν στο Τµήµα Αλλοδαπών ∆υτικής Αττικής

Ελεύθερος µε περιοριστικούς
όρους ο αστυνοµικός
που συνελήφθη για χρηµατισµό
σελ. 2

σελ. 2-8

Κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση
του 4ου ∆ηµ Σχολείου Μεγάρων

- Προωθείται µετά από συνάντηση του βουλευτή Ευ. Λιάκου
& του αντιδηµάρχου Σπ. Κορώση µε τη ∆ιοίκηση
του Οργανισµού Κτιριακών Υποδοµών
σελ. 5

Να µηδενίσει την κατανάλωση
ενεργείας επιδιώκει ο δήµος Ελευσίνας
σελ. 3

Χ. Σταϊκούρας: ∆ιευρυµένο επίδοµα
θέρµανσης φέτος και µε προκαταβολή
σελ. 9

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ευρεία σύσκεψη για τα ρέµατα της Αττικής
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τη συµµετοχή του Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας Ν. Χαρδαλιά και των Αντιπεριφερειαρχών

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Ρόδου 6 & Θριασίου, 2105576086
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ροκάς ∆ηµήτριος Π., Σαλαµίνος 7,

- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,
2102484070

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, - ∆άσος,
2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Νεφώσεις και υγρασία
Η θερµοκρασία έως 25°C

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αβραάµ, Αβραµία, Αβράµης
Λωτ, Λοτ
Παγκόσµια Ηµέρα Ταχυδροµείων
Αγίων Αβραάµ του Πατριάρχου και
Λωτ του ανηψιού

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

-O κάθε φορέας, Αυτοδιοίκηση και Κεντρική ∆ιοίκηση
οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο µέτρο που
τους αναλογούν

Ζ

ητήµατα που αφορούν στην άµεση ολοκλήρωση των
προληπτικών δράσεων για την καλύτερη αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής και γενικότερα τον
συντονισµό και την οργάνωση των εµπλεκόµενων φορέων για
την προστασία από φυσικές καταστροφές, βρέθηκαν στο
επίκεντρο ευρείας σύσκεψης η οποία πραγµατοποιήθηκε χθες
το απόγευµα στην Περιφέρεια Αττικής.
Η σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά, των Αντιπεριφερειαρχών και
στελεχών της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας µε τον Γενικό
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά και υπογράµµισε ότι είναι σηµαντικό να βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις ευθύνης
άνθρωποι που έχουν αποδείξει έµπρακτα την αποτελεσµατικότητά τους.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον προγραµµατισµό των αντιπληµµυρικών έργων και την χρηµατοδότηση ύψους 150 εκατοµ-

Τµήµα Αλλοδαπών ∆υτικής Αττικής

µυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για
έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης και αντιµετώπισης των επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή.

Ο κ. Πατούλης ζήτησε από τους Αντιπεριφερειάρχες να παρακολουθούν επισταµένα την πορεία υλοποίησης των αντιπληµµυρικών έργων και του καθαρισµού των ρεµάτων, προκειµένου να µην υπάρξει η παραµικρή καθυστέρηση. Προς την
κατεύθυνση αυτή ζήτησε να έχει ενηµέρωση για την προτεραιοποίηση που έχει δοθεί, ενώ υπογράµµισε ότι όπου υπάρχουν
προβλήµατα θα πρέπει να καταγραφούν και να διερευνηθούν
άµεσα οι δυνατότητες επίλυσής τους.

Επιπλέον επισήµανε ότι είναι «αναγκαία η στενή συνεργασία
Αυτοδιοίκησης και Κεντρικής διοίκησης». Αναφερόµενος στους
δήµους τόνισε ότι οφείλουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, να προχωρήσουν έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες
εργασίες για τον έγκαιρο καθαρισµό των φρεατίων και γενικότερα των σηµείων που υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος πληµµυρικών φαινοµένων. «O κάθε φορέας, Αυτοδιοίκηση και κεντρική
∆ιοίκηση οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο µέτρο
που τους αναλογούν».
Συνεχίζεται στη σελ. 8

Ελεύθερος µε περιοριστικούς
όρους ο αστυνοµικός
που συνελήφθη για χρηµατισµό

Ε

λεύθεροι αφέθηκαν µετά τις απολογίες τους στον
9ο τακτικό αν ακριτή ο 54χ ρον ος ∆ιοικητής του
Τµήµατος Αλλοδαπών ∆υτικής Αττικής και ο
39χ ρον ος υπαστυν όµος που συν ελήφθησαν κατηγορούµεν οι για υπόθεση χ ρηµατισµού από επιχ ειρηµατία ο
οποίος, µετά από έλεγχ ο, είχ ε εν τοπιστεί ν α απασχ ολεί παράν οµα αλλοδαπούς εργαζόµεν ους.
Στον 54χρονο ∆ιοικητή επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εγγυοδοσίας ύψους 3χιλιάδων
ευρώ, της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και
της υποχρεωτικής εµφάνισης δύο φορές το µήνα
στο Αστυνοµικό Τµήµα. Ο συνάδελφός του ωστόσο
αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν όρο.

Απολογούµεν οι και οι δύο αρν ήθηκαν τις κατηγορίες
που αν τιµετωπίζουν .

Συγκεκριµέν α, ο
54χ ρον ος υποστήριξε ότι βοήθησε τον
επ ιχ ειρηµατία π ροτείν ον τας του ν α πει
ότι δεν ήξερε ότι οι
αλλοδαπ οί
π ου
απ ασ χ ολούσ εήτ αν
παράν οµα στην Ελλάδα. Ο επιχ ειρηµατίας, για ν α τον
ευχ αριστήσει, του έδωσε έν αν σφραγισµέν ο φάκελο,
όπως είπε.
Εκείν ος πιστεύον τας πως περιείχ ε κάποιο έγγραφο
σχ ετικά µε την υπόθεση του, δεν τον άν οιξε και τον
έβαλε κατευθείαν στην τσέπη µου.
«Κάτι είπε για χ ρήµατα αλλά δεν τον πίστεψα, αν και
µου είχ ε πει ότι θα µου έκαν ε από µόν ος του δώρο»,
ισχ υρίστηκε ο 54χ ρον ος.
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Να µηδενίσει την κατανάλωση ενεργείας
επιδιώκει ο δήµος Ελευσίνας

Σ

ε ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την ολοκληρωµέν η αστική αν άπ τυξη των
πόλεων συµµετέχ ει ο ∆ήµος Ελευσίν ας, ως εταίρος. Στο πλαίσιο του
συγκεκριµέν ου προγράµµατος «URBACT III
(2014-2020) µε τίτλο: “Urban Energy Pact”Urb-En Pact» πραγµατοποιήθηκε στις 24 &
25 Σεπτέµβριου στην πόλη Κλερµόν της Γαλλίας, η πρώτη συν άν τηση εργασιών όσων
µετέχ ουν σ΄ αυτό.
Το δήµο εκπροσώπησαν η κα. Μπέτυ Γεωργουλέα, προϊσταµέν η της ∆ιεύθυν σης Οικον οµικών Υ πηρεσιών και ο κ. Χρηστίδης Αν αστάσιος, προϊστάµεν ος του Τµήµατος Περιβάλλον τος, Αν ακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας.
Στην συν άν τηση έγιν ε η πρώτη γν ωριµία
των εταίρων , συζητήθηκε το σχ έδιο δράσης
για την υλοποίηση του έργου, πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στο ∆ηµαρχ είο της Κλερµόν , στην µον άδα παραγωγής Θερµότητας
µε καύσιµο δασικής ξυλείας και παλετών
καθώς και στον µετεωρολογικό σταθµό Puy de-Dôme.
Το σχ έδιο δράσης του έργου είν αι η δηµιουργία εν ός
δικτύου πόλεων που θα έχ ει τον φιλόδοξο στόχ ο ν α
µηδεν ίσει την καταν άλωση εν εργείας (zero-net energy

Το URBACT δίν ει στις πόλεις της
Ευρώπης κεν τρικό και σηµαίν ον τα
ρόλο. ∆ιευκολύν ει τη συν εργασία
µεταξύ τους για την εύρεση αποτελεσµατικών και βιώσιµων λύσεων σε
αστικές π ροκλήσεις, εν θαρρύν ει
την αν ταλλαγή καλών πρακτικών ,
επιδιώκει την αν άπτυξη γν ώσεων
και δεξιοτήτων των πόλεων σε ζητήµατα βιώσιµης αστικής αν άπτυξης,
και όλα αυτά µέσα από µια δυν αµική
διαδικασία δικτύωσης.

territory ) για τα επόµεν α 30 έτη.Το URBACT είν αι το
ευρωπαϊκό πρόγραµµα εδαφικής συν εργασίας για την
ολοκληρωµέν η αστική αν άπτυξη των πόλεων της
Ευρώπης.

Σηµειών εται ότι συν τον ιστής
εταίρος του Προγράµµατος είν αι η
Clermont Auv ergne Metropole της
Γαλλίας και συµµετέχ ουν ως εταίροι:
Municipality of Galati (Ρουµαν ία),
Association of Bialy stok Functional
Area (Πολων ία), CIM Alto Minho
(Πορτογαλία), Palma di Montechiaro
(Ιταλία),
Metropole
Rouen
Normandie (Γαλλία), EcoFellows Ltd (City of TampereΦιλαν δία), Italian National Agency f or New
Technologies, Energy and Sunstainable Economic
Dev elopment (Ιταλία).

Νέο µέτρο σε λειτουργία από τη ∆ηµοτική Φορτηγό-ψυγείο ανετράπη
στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου
Αστυνοµία στο ∆ήµο Αχαρνών
Στόχος να «προβληµατίσει» τους δηµότες και
να περιοριστεί η παράνοµη στάθµευση

Ένα
νέο
µέτρο
µπαίνει σε λειτουργία
από
τη
∆ηµοτι κή
Αστυνοµία, έτσι ώστε να
«προβληµατίσει» τους
δηµότες, µε σκοπό να
περι ορι στεί η παράνοµη στάθµευση στο
∆ήµο Αχαρνών.

Συγκεκριµένα για ένα
πολύ σύντοµο χρονικό
δι άστηµα όσοι σταθµεύουν παράνοµα θα
λαµβάνουν µια «ενηµερωτική κλήση» χωρίς
επιβολή προστίµου.

Έτσι θα πληροφορούνται για την παράβασή τους και την επόµενη φορά πλέον θα
τους επι βάλλεται το
αντίστοιχο πρόστιµο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο
πλαίσιο αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας
µε στόχο τη βέλτιστη

στο ύψος των Μεγάρων

Ανατροπή φορτηγού ψυγείου που µετέφερε κρέατα, σηµειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο 45ο χλµ
της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, µε συνέπεια να υπάρξουν προβλήµατα στην κυκλοφορία
στην εθνική οδό στο ύψος των Μεγάρων και
συγκεκριµένα στο ρεύµα προς Αθήνα, λόγω ανατροπής φορτηγού ψυγείου που µετέφερε κρέατα.
Στο σηµείο έσπευσαν δύο οχήµατα της Πυροσβεστικής, µε πέντε πυροσβέστες.
Ο οδηγός και η συνοδηγός του οχήµατος δεν τραυµατίστηκαν.
Στο σηµείο βρέθηκαν άµεσα και αστυνοµικοί του
Τµήµατος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων ∆υτικής
Αττικής.

λειτουργία της και την
παροχή
ποι οτι κών
υπηρεσι ών
στους
δηµότες.

Το µέτρο έθεσε σε
λειτουργία ο κ. Μιχάλης Βρεττός, Αν τιδήµαρχος Οικον οµικών ,
Πολιτικού
Σχεδιασµού, Πολεοδοµίας
και
∆ηµοτικής
Αστυν οµίας.
O κ. Μιχάλης Βρεττός
δήλωσε σχετικά: «Ως

νέα ∆ηµοτι κή Αρχή
εγκαινιάζουµε µία νέα
σχέση ανάµεσα στους
δηµότες και το ∆ήµο
µας. ∆εν έχουµε σκοπό
να ασκήσουµε
µί α
τι µωρητι κή πολι τι κή.
Είναι όµως σηµαντικό
να καταλάβουν όλοι
ποια είναι τα όρια και να
µην τα ξεπερνάµε. Τηρουµένων των αναλογιών και µε βάση τη
δυναµική της ∆ιεύθυνσης της ∆ηµοτι κής
Αστυνοµί ας, η οποί α

αποτελείται από πολύ
λί γα άτοµα, θα προσπαθήσουµε να ευαισθητοποιήσουµε τους
δηµότες µας έτσι ώστε
να µην αναγκαστούµε να
επιβάλουµε πρόστιµα.
Αναµένουµε και από
τους ίδιους να εξαντλήσουν την ευσυνειδησία
τους. Εξάλλου, εί ναι
στο χέρι µας να γίνει ο
∆ήµος µας, µία σύγχρονη πόλη!».
(από acharnaikanea.gr)

Παράνοµα παιχνίδια εντοπίστηκαν σε
αποθήκη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
Αποθηκευτικός χ ώρος εταιρείας εµπορίας παιχ ν ιδιών
στον Άγιο Ιωάν ν η Ρέν τη ελέγχ θηκε σε επιχ είρηση για
την αν τιµετώπιση του παραεµπορίου υπό τη ∆ιεύθυν ση Ελέγχ ων και Παρατηρητηρίων της Γεν ικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταν αλωτή του
Υ πουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων .
Κατασχ έθηκαν και καταστράφηκαν 861 τεµάχ ια
παιχ ν ιδιών παράν οµης εµπορίας και διακίν ησης και
επεβλήθησαν πρόστιµα για έλλειψη σήµαν σης και για
παράν οµη διακίν ηση, συν ολικού ύψους 3.000 ευρώ.
«Οι έλεγχ οι συν εχ ίζον ται στο σύν ολο της επικράτειας», τον ίζει το Υ π. Αν άπτυξης.

4-θριάσιο

ΑΝΑΡΤ ΗΤ ΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤ ΥΟ
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ΣΤ Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ
Τ ΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ Τ ΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε
αριθµ. 15ης / 2019 έκτακτης
συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 353
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για
την «Μη παράταση λειτουργίας
και µη επέκταση της
χωµατερής Φυλής»

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
19η Σεπτεµβρίου 2019, ηµέρα
ΠΕΜΠΤ Η και ώρα 19:00 µ.µ.,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
∆ήµου Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ’ αριθµ. πρωτ.
20146/13-09-2019
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
,
κου
ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗ Γ. Τ ΣΟΚΑ, κατά
τις διατάξεις σύµφωνα µε τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`/7-62010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133/19-7-2019). Η πρόσκληση επιδόθηκε σε όλα τα µέλη
του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤ ΙΟΥ
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε
σύνολο 33 µελών, βρέθηκαν παρόντα 29 µέλη και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
16)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
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18)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
20)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
21)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
22)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
23)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
24)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
26)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
27)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
28)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
4)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

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. Θεµιστοκλής Γ. Τ σόκας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 4ο θέµα εκτός
ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Λήψη απόφασης για την Μη
παράταση λειτουργίας και µη
επέκταση
της
χωµατερής
Φυλής», σύµφωνα µε τις δ/ξεις
της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου και στους
επικεφαλής των παρατάξεων, οι
οποίοι ανέπτυξαν τις δικές τους
απόψεις σχετικά µε την Μη παράταση λειτουργίας και µη επέκταση
της χωµατερής Φυλής.
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος
ανέφερε το στο σώµα το ψήφισµα το οποίον έχει ως εξής:

«Εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία και την αγανάκτηση
µας, για την προσπάθεια από
την πλευρά της Περιφέρεια Αττικής και του ΕΣ∆ΝΑ, εν µέσω
καλοκαιριού και χωρίς πολιτική
νοµιµοποίηση, επέκτασης της
λειτουργίας της χωµατερής
Φυλής.
Ο Ασπρόπυργος και οι κάτοικοι του πλήττονται εδώ και δεκαετίες από τη λειτουργία αυτής
της χωµατερής. Μια χωµατερή
που αποτελεί ΝΤΡΟΠΗ για ένα
σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος,
µια χωµατερή που θα έπρεπε να
είχε ΚΛΕΙΣΕΙ εδώ και χρόνια.
Απαιτούµε άµεσα η νέα Περιφερειακή Αρχή και ο ΕΣ∆ΝΑ να
ανακαλέσουν τη συγκεκριµένη
απόφαση!
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Απαιτούµε τόσο από τη Περιφέρεια Αττικής όσο και από τα
συναρµόδια Υπουργεία να
ολοκληρώσουν άµεσα τον σχεδιασµό τους για µια βιώσιµη
διαχείριση των απορριµµάτων
της Αττικής.
Σε αυτόν τον σχεδιασµό τόσο ο
Ασπρόπυργος όσο και η ευρύτερη περιοχή περιµένουν µια αναπτυξιακή πνοή µε έργα ανάπλασης της υφισταµένης περιοχής
και όχι τη δηµιουργία µιας νέας
ή την επέκταση της υφιστάµενης
χωµατερής.
ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ Ε∆Ω
Για δεκαετίες σηκώσαµε το
βάρος για όλους τους δήµους της
Αττικής.
Ήρθε η ώρα να επιµεριστούν
οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις.
Η ∆ηµοτική Αρχή, οι Φορείς
και οι Πολίτες του Ασπρόπυργου δεν πρόκειται να µείνουµε
σιωπηροί απέναντι στη περαιτέρω υποβάθµιση του τόπου
µας.
Θα αντιδράσουµε δυναµικά
για να διασφαλίσουµε ότι η πόλη
του Ασπρόπυργου και η ευρύτερη περιοχή δε θα αποτελέσει για
ακόµα µία φορά την “ΠΙΣΩ
ΑΥΛΗ” της Αττικής.
Η επέκταση της λειτουργίας
της χωµατερής (είτε χρονική είτε
εδαφική) υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της
πόλης µας και µας βρίσκει καθολικά αντίθετους».

Ο κος Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον
επικεφαλής του
συνδυασµού
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κο Αλέξανδρο Τ σοκάνη ο οποίος
κατέθεσε ψήφισµα, το οποίον
έχει ως κάτωθι:
«ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ∆ηµοτικό συµβούλιο Ασπροπύργου καταδικάζει την απαράδεκτη απόφαση για δηµιουργία νέας χωµατερής στο ∆ήµο
Φυλής
χωρητικότητας 4εκ.
κυβικών µέτρων στην περιοχή
Σκαλιστήρι για τα επόµενα τουλάχιστον 4 χρόνια και µε
δυνατότητα νέας παράτασης.
Επίσης εκφράζει την έντονη
διαµαρτυρία του για το γεγονός
ότι µε απόφαση του Ε∆ΣΝΑ
ανοίγει ο δρόµος για την αξιοποίηση των παλιών λατοµείων
Μουσαµά, Μελετάνι, ΤΙΤΑΝ και
Σταµέλου για δηµιουργία ΧΥΤΥ
που βρίσκεται στο ήδη επιβαρυµένο περιβαλλοντικά Θριάσιο
Πεδίο.
Καταγγέλλουµε το γεγονός ότι
οι συγκεκριµένες αποφάσεις
πάρθηκαν από τη ∆ιοίκηση
∆ούρου στην Περιφέρεια Αττικής (λίγες µέρες πριν αποχωρήσει) µε την ένοχη σιωπή του
νέου Περιφερειάρχη κ. Πατούλη,
πράγµα που δείχνει ότι ήταν σε
κεντρική συµφωνία γι αυτή την
απόφαση.

Μπορεί η χωµατερή διοικητικά
να ανήκει στο ∆ήµο Φυλής,
όµως προκαλεί σοβαρή µόλυνση
στον υδροφόρο ορίζοντα ( 
και όχι µόνο) του Ασπροπύργου
και συνολικά του Θριασίου
Πεδίου, ενώ είναι γνωστό ότι
υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία του λαού της ευρύτερης περιοχής.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου καταδικάζει επίσης το
νυν ∆ήµαρχο Φυλής κ. Παππού
και τον πρώην ∆ήµαρχο Φυλής
κ. Μπουραϊµη, που υπερψήφισαν τις συγκεκριµένες αποφάσεις.
Τη ∆ηµοτική Αρχή Φυλής,
τους κ Παππού και Μπουραϊµη,
δεν τους εξουσιοδότησε κανείς
να αποφασίσουν για τη ζωή και
την υγεία του λαού του Ασπροπύργου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Ασπροπύργου, στηρίζει
τα δίκαια αιτήµατα Σωµατείων
και Φορέων του ∆ήµου Φυλής
αλλά και του λαού του Ασπροπύργου που διεκδικούν:
Να κλείσει τώρα ο ΧΥΤΑ
Φυλής. ΟΥΤΕ να το σκέφτεστε
για δηµιουργία νέου ΧΥΤΑ στη
Φυλή! Να αποκατασταθούν ο
χώρος και η ευρύτερη περιοχή,
να µετεγκατασταθεί σε ασφαλή
θέση ο αποτεφρωτήρας, να
εκπονηθεί ολοκληρωµένη επιδηµιολογική µελέτη χωρίς καθυστερήσεις.
Να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της
∆υτικής Αττικής. Καµία σκέψη
για τοπικά σχέδια αποβλήτων
στον Ασπρόπυργο.
Καµία σκέψη για δηµιουργία
ΧΥΤΥ στα παλιά λατοµεία Μουσαµά, Μελετάνι, ΤΙΤΑΝ και Σταµέλου που βρίσκονται στις ήδη
επιβαρυµένες περιοχές της ∆υτικής Αττικής και της ∆υτικής
Αθήνας.
Να µπει τέρµα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργία του συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων
του ΕΣ∆ΝΑ. Να καταργηθεί κάθε
επιχειρηµατική δραστηριότητα
στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων.
Όχι στη καύση των απορριµµάτων.
Όχι στη µετατόπιση των
βαρών στις πλάτες των λαϊκών
στρωµάτων µέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει
το κεφάλαιο µε πρόσθετη φορολογία.
Να διασφαλιστούν απόλυτα
όλοι οι εργαζόµενοι χωρίς όρους
και προϋποθέσεις, µε πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα. Να τηρούνται και
να επεκταθούν τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Ενιαίο δηµόσιο φορέα διαχείρισης και τελικής διάθεσης των

αποβλήτων που να σχεδιάζει
µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες!
Με προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής απορριµµάτων και την προώθηση της
ανακύκλωσης, µε διαλογή στην
πηγή. Μόνιµο προσωπικό µε
πλήρη δικαιώµατα και σύγχρονο
εξοπλισµό, διασφάλιση της χωριστής διαλογής διαφορετικών
ειδών απορριµµάτων. ∆ηµιουργία µονάδων επεξεργασίας
και χωροθέτηση µακριά από
κατοικηµένες περιοχές.
Για τη Λαϊκή Συσπείρωση:
Καµπόλη Ολυµπία
Μπακάλης ∆ηµήτρης
Τσοκάνης Αλέξανδρος»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει επί των δύο ψηφισµάτων .
Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη
Τ ην εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεµιστοκλή Γ. Τ σόκα,
Τ ις τοποθετήσεις – προτάσεις
των επικεφαλής των παρατάξεων.
πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Μη παράταση λειτουργίας και µη επέκταση
της χωµατερής Φυλής», τάχθηκαν είκοσι έξι (26) µέλη του
συµβουλίου και ονοµαστικά οι
κ.κ.
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
16)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
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18)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
20)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
21)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
22)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
23)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
24)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
26) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
Υπέρ της πρότασης του επικεφ αλής
του
συν δυασµού
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Ν. ΤΣΟΚΑΝΗ ,
τάχθηκαν τρία (3) µέλη του
συµβουλίου και ον οµαστικά οι
κ.κ.
1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίθηκε
ψήφ ισµα
οποίον έχει ως εξής:

το

Εκφ ράζουµε την έν τον η διαµαρτυρία και την αγαν άκτηση
µας, για την προσπάθεια από
την πλευρά της Περιφ έρεια Αττικής και του ΕΣ∆ΝΑ, εν µέσω
καλοκαιριού και χωρίς πολιτική
ν οµιµοποίηση, επέκτασης της
λειτουργίας της χωµατερής
Φυλής.
Ο Ασπρόπυργος και οι κάτοικοι του πλήττον ται εδώ και
δεκαετίες από τη λειτουργία
αυτής της χωµατερής. Μια
που
αποτελεί
χωµατερή
ΝΤΡΟΠΗ για έν α σύγχρον ο ευρωπαϊκό κράτος, µια χωµατερή
που θα έπρεπε ν α είχε ΚΛΕΙΣΕΙ
εδώ και χρόν ια.
Απαιτούµε άµεσα η ν έα Περιφ ερειακή Αρχή και ο ΕΣ∆ΝΑ
ν α αν ακαλέσουν τη συγκεκριµέν η απόφ αση!
Απαιτούµε τόσο από τη Περιφ έρεια Αττικής όσο και από τα
συν αρµόδια Υπουργεία ν α
ολοκληρώσουν άµεσα τον σχεδιασµό τους για µια βιώσιµη
διαχείριση των απορριµµάτων
της Αττικής.
Σε αυτόν τον σχεδιασµό τόσο
ο Ασπρόπυργος όσο και η
ευρύτερη περιοχή περιµέν ουν
µια αν απτυξιακή πν οή µε έργα
αν άπλασης της υφ ισταµέν ης
περιοχής και όχι τη δηµιουργία
µιας ν έας ή την επέκταση της
υφ ιστάµεν ης χωµατερής.
ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ Ε∆Ω
Για δεκαετίες σηκώσαµε το
βάρος για όλους τους δήµους
της Αττικής.
Ήρθε η ώρα ν α επιµεριστούν
οι ευθύν ες και οι υποχρεώσεις.
Η ∆ηµοτική Αρχή, οι Φορείς
και οι Πολίτες του Ασπρόπυργου δεν πρόκειται ν α µείν ουµε
σιωπηροί απέν αν τι στη περαιτέρω υποβάθµιση του τόπου
µας.
Θα αν τιδράσουµε δυν αµικά
για ν α διασφ αλίσουµε ότι η
πόλη του Ασπρόπυργου και η
ευρύτερη περιοχή δε θα αποτελέσει για ακόµα µία φ ορά την
“ΠΙΣΩ ΑΥΛΗ” της Αττικής.
Η επέκταση της λειτουργίας
της χωµατερής (είτε χρον ική
είτε εδαφ ική) υποβαθµίζει την
ποιότητα ζωής των κατοίκων
της πόλης µας και µας βρίσκει
καθολικά αν τίθετους.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 353.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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θριάσιο-5

Κατασκευή νέου κτιρίου
για τη στέγαση του 4ου
∆ηµ Σχολείου Μεγάρων

- Προωθείται µετά από συνάντηση Ευ. Λιάκου Σπ. Κορώση µε τη ∆ιοίκηση του Οργανισµού
Κτιριακών Υποδοµών

Σ

υνάντηση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου Ιωάννη Χαρωνίτη και του
Γενικού ∆ιευθυντή Έργων της εταιρείας «Κτιριακές Υποδοµές»
(ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Μεγαρέων Σπύρο Κορώση και του Ευάγγελου Λιάκου πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, έπειτα από πρωτοβουλία του
βουλευτή ∆υτικής Αττικής Ευάγγελου Λιάκου.
Μετά το πρόβληµα ακαταλληλότητας του κτιρίου, αναζητήθηκε λύση για
το κτιριακό ζήτηµα του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων.
Στη συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας που χειρίζεται τα θέµατα σχολικών κτιρίων, ο βουλευτής Ευάγγελος Λιάκος και ο Αντιδήµαρχος
Μεγαρέων Σπύρος Κορώσης πρότειναν ως την καλύτερη λύση την κατεδάφιση και την κατασκευή ενός νέου κτιρίου, από την αρχή, αντί των
εργασιών ανακατασκευής του παλιού κτιρίου.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας «Κτιριακές Υποδοµές» συµφώνησε σε αυτές
τις προτάσεις και δεσµεύτηκε να προχωρήσει τις διαδικασίες για µελέτη
κατασκευής νέου κτιρίου 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων άµεσα,
εντός του 2019, ώστε να προχωρήσει η ένταξη και η χρηµατοδότηση του
έργου κατασκευής νέου 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων στο νέο
ΕΣΠΑ 2021-2027.
Ο βουλευτής Ευάγγελος Λιάκος σχετικά δήλωσε: «Για εµάς η βέλτιστη λύση για την στέγαση των µαθητών του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Μεγάρων, είναι η κατασκευή ενός νέου και ασφαλούς κτιρίου. Αυτό προτείναµε σήµερα και αυτό τελικά πετύχαµε. Η δηµόσια παιδεία και οι υποδοµές της στη ∆υτική Αττική αποτελούν πρώτη προτεραιότητα.».

6978087309

6-θριάσιο
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Σύλλογος Κρητών Ελευσίνας,

Με επιτυχία η «Κρητική Βραδιά» που τιµά την
παράδοση και φέρνει τα ήθη και έθιµα
της «Μεγαλονήσου» στην Ελευσίνα

Στην «Κρητική Βραδιά», την όµορφη εκδήλωση του διοργάν ωσε ο Σύλλογος Κρητών Ελευσίν ας, παρέστη ο δήµαρχ ος κ. Αργύρης Οικον όµου. Η εκδήλωση που
τιµά την Κρητική παράδοση και φέρν ει τα ήθη και έθιµα της «Μεγαλον ήσου» στην
Ελευσίν α, πραγµατοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου, στους χ ώρους
της Ελαιουργικής στην Ελευσίν α.
Στο σύν τοµο χ αιρετισµό του ο δήµαρχ ος τόν ισε πως ο δήµος Ελευσίν ας είν αι και
πάλι συν διοργαν ωτής σε εκδήλωση των Κρητών µετά από παύση δύο ετών και
ευχ αρίστησε το σύλλογο για τη διαχ ρον ική προσφορά του στα πολιτιστικά πράγµατα της πόλης. Μίλησε ακόµη για την ξεχ ωριστή συν εισφορά µελών του συλλόγου όπως ο Μύρων ας Μαραγκάκης και απέδωσε τιµή και σεβασµό στους Αν τών η
Τριποδάκη και Μάρκο Αγριµάκη.
Ζήτησε ακόµη από τους Κρήτες-αλλά και τους άλλους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης- ν α γίν ουν πρωτοπόροι στις δράσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021
και µαζί µε το δήµο ν α συµβάλουν στην επιτυχ ία του θεσµού, ώστε ν α γίν ει αν τάξιος των προσδοκιών όλων των Ελευσιν ίων . Στην εκδήλωση, από το δήµο Ελευσίν ας
παρευρέθηκαν επίσης οι αν τιδήµαρχ οι: Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών Θ. Μαυρογιάν ν ης, Οικον οµικών Π. Κουκουν αράκης, Καθαριότητας-Πρασίν ου Λ. Παππάς, η πρόεδρος
του ΠΑΚΠΑΑ Άν θη –Σεβασµία Γκιόκα και δηµοτικοί σύµβουλοι.

Ανακοίνωση του ∆ήµου
Φυλής για τα δροµολόγια
προς το νέο Κοιµητήριο
Άνω Λιοσίων

Ο ∆ήµος Φυλής αν ακοιν ών ει ότι τα
δροµολόγια για την αφή των καν τηλιών στο ν έο Κοιµητήριο Άν ω
Λιοσίων πραγµατοποιούν ται τις παρακάτω ηµέρες και ώρες:
ΑΠΟ
∆ΕΥ ΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η

ΜΕΧΡΙ

ΚΑΙ

08:30: Κορµός Λεωφορείων -Λεωφόρος
Φυλής-δεξιά στην πρώην ΜΕΛΩ∆ΙΑΛεωφόρος
Μεγάλου
Αλεξάν δρου
(Ασπροπύργου)-Νέο Κοιµητήριο Άν ω
Λιοσίων
09:30: Κορµός Λεωφορείων -Λεωφόρος
Φυλής-δεξιά στην πρώην ΜΕΛΩ∆ΙΑΛεωφόρος
Μεγάλου
Αλεξάν δρου

(Ασπροπύργου)-Νέο Κοιµητήριο Άν ω
Λιοσίων

10:30: Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάν δρου
(Ασπροπύργου)-Νέο Κοιµητήριο Άν ω
Λιοσίων

11:00: Λεωφόρος Παν αγίας Γρηγορούσης-Ιερός Ναός Αγίου Στυλιαν ούΝέο Κοιµητήριο Άν ω Λιοσίων .

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

14:45: Λεωφόρος Παν αγίας Γρηγορούσης-Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάν δρου
(Ασπροπύργου)-Νέο Κοιµητήριο Άν ω
Λιοσίων

16:00: Κορµός Λεωφορείων -Λεωφόρος
Φυλής-δεξιά στην πρώην ΜΕΛΩ∆ΙΑΛεωφόρος
Μεγάλου
Αλεξάν δρου
(Ασπροπύργου)-Νέο Κοιµητήριο Άν ω
Λιοσίων

Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050

ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ
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θριάσιο-7

Σε µια πρωτοποριακή Αθλητική δράση συµµετείχαν οι επωφελούµενοι του Κέντρου
∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας για Άτοµα µε Αναπηρία, "ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ"

Σ

Σε συνεργασία µε τον Αθλητικό Όµιλο Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας (Ο.Κ.Ε. BC Ελευσίνας)

ε µια µον αδική και πρωτοποριακή Αθλητική δράση συµµετείχ αν οι επωφελούµεν οι του Κέν τρου ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φρον τίδας για Άτοµα µε
Αν απηρία, "ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ" , σε συν εργασία µε τον Αθλητικό Όµιλο Καλαθοσφαίρισης Ελευσίν ας (Ο.Κ.Ε. BC Ελευσίν ας), την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε µεγάλο κόπο και θυσίες, ο Όµιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίν ας, σχ εδίασε και έθεσε σε εφαρµογή για τους αθλητές του, το µον τέλο “Μακροχ ρόν ιου σχ εδιασµού αθλητικής αν άπτυξης” (LTAD project).
Πρόκειται για έν α πρόγραµµα Αθλητικής αν άπτυξης, υποστηριζόµεν ο και καθοδηγούµεν ο επιστηµον ικά, σύµφων α µε τις επιταγές της σύγχ ρον ης αθλητικής και παιδαγωγικής επιστήµης, σε συν εργασία µε Έλλην ες Επιστήµον ες και Προπον ητές,
εξειδικευµέν ους στο µον τέλο Αθλητικής αν άπτυξης LTAD, από Παν επιστήµια της
Ελλάδας και της Αγγλίας.
Η συµµετοχ ή των επωφελούµεν ων µας στην Αθλητική αυτή δράση, µαζί µε τους
αθλητές του Ο.Κ.Ε ΒC, ως απτή απόπειρα “συµπερίληψης και εν σωµάτωσης”, θεωρούµε από την πλευρά µας, πως συν τελεί σε έν αν πολλαπλασιασµό των ιδίων των
πρωταρχ ικών στόχ ων του προγράµµατος: από στοχ οθετηµέν η αθλητική δράση, και
σε “πράξη διάπλασης” εν ός κοιν ων ικού σώµατος, δίχ ως τα διαχ ωριστικά τείχ η
µεταξύ του “φυσιολογικού” και της “αν απηρίας”.
Ευχ αριστούµε εγκάρδια, τη ∆ιοίκηση του Οµίλου Καλαθοσφαίρισης Ελευσίν ας, στο
πρόσωπο του Προέδρου της Κυρίου Θαν άση Λίγγου, για την έν θερµη υποστήριξη
των σκοπών µας, η οποία αποκρυσταλλών ετε και µέσα από την υλοποίηση αυτής
της κοιν ής δράσης στην τοπική κοιν ων ία.
Με εκτίµηση,
∆ηµήτρης Αν αγν ώστου - Ψυχ ίατρος παιδιού & εφήβου
Υ πεύθυν ος δράσεων και επικοιν ων ίας
Αφροδίτη Φαρµάκη - Νόµιµη Εκπρόσωπος Κοιν .Σ.Επ. “Όλοι Εµείς”

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει το θεσµό
των «Αγορών χωρίς Μεσάζοντες»

Προτεραιότητα η διάθεση στους καταναλωτές της Αττικής ποιοτικών και
ασφαλών προϊόντων, σε χαµηλές τιµές

Οµεσάζοντες». Άλλωστε ήταν αυτός που ως ∆ήµαρχος Αµαρουσίου, στα χρόνια της κρίσης,
ξεκίνησε πρώτος τη λειτουργία του θεσµού στα όρια του ∆ήµου του και συνέβαλε καθοριστικά, στο να

Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στηρίζει διαχρονικά το θεσµό των «αγορών χωρίς

εξαπλωθεί και σε άλλους ∆ήµους του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Όσον αφορά το περιεχόµενο αναρτήσεων σε ηλεκτρονικά µέσα, που αναφέρεται στη µη χορήγηση
από την Περιφέρεια Αττικής άδειας την προηγούµενη Κυριακή, για τη διεξαγωγή σε χώρο πέριξ του
Πεδίου του Άρεως αντίστοιχης δράσης, ξεκαθαρίζουµε ότι δεν υπήρξε καµία απαγόρευση από πλευράς
Περιφέρειας.
Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από την Περιφέρεια Αττικής η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου, που αφορά την αξιοποίηση του συνόλου των µητροπολιτικών χώρων πρασίνου της Αττικής. Ανάµεσα στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και το Πεδίο του Άρεως.
Σε κάθε όµως περίπτωση και µέχρι να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του σχεδίου αυτού, ώστε στη συνέχεια να παρουσιασθεί και στην κοινή γνώµη, η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να σταµατήσει να χορηγεί άδεια για τη διεξαγωγή και της συγκεκριµένης δράσης αλληλεγγύης. Αρκεί βέβαια να διασφαλίζεται ότι θα
διατίθενται στους καταναλωτές ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, σε χαµηλές τιµές. Η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, αποτελεί βασικό πυλώνα της
νέας περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής.

Ο ΟΑΦΝΤΗ ΠΑΝΤΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ 3Η ΗΛΙΚΙΑ

Σε µια κατάµεστη αίθουσα από µέλη των τριών
ΚΑΠΗ του ∆ήµου και µε γλέντι που κράτησε µέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες
γιορτάστηκε και φέτος από τον Οργανισµό Άθλησης
& Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου η Παγκόσµια Ηµέρα 3ης Ηλικίας.

Παρόν τες ο Πρόεδρος του Οργαν ισµού κ. Ι. Κατσαρός, ο Βουλευτής Αττικής Ν.∆.
κ. Ε. Λιάκος, ο Πρόεδρος ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Θ. Τσόκας, οι Αν τιδήµαρχ οι κκ. Σ.
Μαυρίδου, Π. Σαββίδης, Α. Κων σταν τιν ίδης, Θ. Τσίγκος & Α. Παπαδόπουλος, ο
Πρόεδρος ΚΕ∆Α κ. Π. Σαββίδης, η Εν τεταλµέν η Κοιν . ∆οµών - Μέλος ∆.Σ.
ΟΑΦΝΤΗ κα. Γ. Πηλιχ ού, ο ∆ηµ. Σύµβουλος - Μέλος ∆.Σ. ΟΑΦΝΤΗ κ. Ι. Τσίγκος
καθώς και τα Μέλη της ∆ιοικήσεως κκ. Α. Κον αξής, Ε. Μαλαµατάς, Σ. Μαυράκη,
Ν. Τερζόγλου & Μ. Μποσκλαβίτη.
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8-θριάσιο

Έρχεται αξιολόγηση από ιδιώτες για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας

Νέα Κινητοποίηση στο Υπουργείο
Εργασίας, την ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου,
από εργαζόµενους στην Κοινωφελή
Εργασία ∆ήµων

Τ

ο ΣΥ Ν∆ΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ και η Παν αττική
Επ ιτροπ ή Εργαζοµέν ων στην Κοιν ωφελή
Εργασία, στη σύσκεψη της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου, «αποφάσισαν τη συν έχ ιση του αγών α για
σταθερή εργασία µε δικαιώµατα», µε κιν ητοποίηση στο
Υ πουργείο Εργασίας, την ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου, στις
14:30.
Την ∆ευτέρα 14 Οκτώβρη στις 14:30 διαδηλών ουµε
και απαιτούµε:
Μαζικές προσλήψεις µόν ιµου προσωπικού για τις
αν άγκες των υπηρεσιών των ΟΤΑ. Καµιά απόλυση.
Μόν ιµη και σταθερή εργασία για όλους.
Καν έν ας εργαζόµεν ος στους ∆ήµους, κάτω από τα
751€ το µήν α.
Καταβολή επ ιδοµάτων - οικογεν ειακού, τριετίες.
Αν θυγιειν ό επίδοµα σε όσους εργάζον ται σε αν θυγιειν ές εργασίες. Εφαρµογή των µέτρων υγιειν ής και ασφάλειας (Μ.Α.Π. Ιατρικές εξετάσεις).
Επίδοµα αν εργίας για όλους όσο καιρό διαρκεί η αν εργία.
Συν ταξιοδοτική αν αγν ώριση της αν εργίας
Να αν οίξουµε αποφασιστικά το δρόµο για µόν ιµη και
σταθερή δουλειά για όλους.Τροποποίηση του άρθρου
103 του Συν τάγµατος, που εµποδίζει την µετατροπή
των συµβάσεων ορισµέν ου χ ρόν ου σε αορίστου.»

Σ

ε εται ρεί α συµβούλων αναθέτει το υπουργεί ο Υγεί ας
την αξι ολόγηση των Τοπι κών Μονάδων Υγεί ας
(ΤοΜΥ), η λει τουργί α και η αποδοτι κότητα των
οποί ων αποδει κνύεται πολύ κατώτερη των προσδοκι ών που
εί χε καλλι εργήσει η προηγούµενη κυβέρνηση – που σηµει ωτέον έκανε λόγο γι α µί α «εµβληµατι κή µεταρρύθµι ση».
Στην πράξη από τι ς 239 προβλεπόµενες ΤοΜΥ λει τουργούν σήµερα µόλι ς οι 127, αρι θµός που στην πραγµατι κότητα δεν καλύπτει τι ς ανάγκες του πληθυσµού. Αντι θέτως,
έχει δηµι ουργηθεί ένα τεράστι ο κενό στι ς υπηρεσί ες που
λαµβάνουν οι ασθενεί ς, δεδοµένου ότι εκτός από τι ς τραγι κές ελλεί ψει ς σε οι κογενει ακούς γι ατρούς – που θα αποτελούσαν τη «ραχοκοκαλι ά» του νέου συστήµατος – έχει στερέψει και η «δεξαµενή» των συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ
παθολόγων.
Πέντε µήνες προθεσµί α

Ο σχετι κός δι αγωνι σµός – σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η σχετι κή απόφαση – θα ολοκληρωθεί στι ς 14 Οκτωβρί ου και έκτοτε οι F αξι ολογητές θα έχουν στη δι άθεσή
τους πέντε µήνες έως ότου να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν το έργο που έχουν αναλάβει .
Και παρότι η «βαθµολόγηση» των µονάδων προβλεπόταν
ούτως ή άλλως – το έργο συνολι κού προϋπολογι σµού ύψους
74.387 ευρώ συγχρηµατοδοτεί ται από το Ευρωπαϊ κό Κοι νωνι κό Ταµεί ο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο Επι χει ρησι ακό
Πρόγραµµα «Μεταρρύθµι ση ∆ηµοσί ου Τοµέα» – η ηγεσί α
του υπουργεί ου Υγεί ας το αντι µετωπί ζει ως ένα σηµαντι κό
«εργαλεί ο» γι α την αναβάθµι ση του πολύπαθου τοµέα της
Πρωτοβάθµι ας Φροντί δας Υγεί ας (ΠΦΥ).
Αλλωστε, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Βασί λης Κι κί λι ας
στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» το περασµένο Σάββατο, άµεση προτεραι ότητα εί ναι η ενί σχυση µε
συµβεβληµένους γι ατρούς των υποστελεχωµένων Κέντρων
Υγεί ας και ΤοΜΥ, «τα οποί α θα αναδι αρθρώσουµε και
οµογενοποι ήσουµε γι α να τα κάνουµε πι ο αποτελεσµατι κά».

Στο πλαί σι ο αυτό, το υπουργεί ο Υγεί ας έχει ανακοι νώσει
την άµεση σύναψη 800 συµβάσεων µε νέους γι ατρούς όλων
των ει δι κοτήτων µε τον ΕΟΠΥΥ – πρώτη φορά µετά το 2012
και σε συνεργασί α µε τον Πανελλήνι ο Ιατρι κό Σύλλογο
(ΠΙΣ).
Στο µι κροσκόπι ο

Με στόχευση την ενδυνάµωση της ΠΦΥ, µερι κά από τα κεντρι κά ερωτήµατα στα οποί α θα πρέπει να δώσουν σαφεί ς
απαντήσει ς οι αξι ολογητές (στο σύνολο των ΤοΜΥ ή και
ενί οτε συγκρι τι κά µεταξύ τους) θα αφορούν τι ς υποδοµές
(επάρκει α βασι κού εξοπλι σµού και υποδοµών, επάρκει α
ι ατρι κού εξοπλι σµού) και τη στελέχωσή τους ενώ στο µι κροσκόπι ο θα µπουν και οι πρόσθετες δαπάνες υγεί ας του
πληθυσµού λόγω των ανεπαρκών υπηρεσι ών.
Επι πλέον θα εξεταστεί εάν επι τυγχάνεται η συµβολή στον
αναπροσανατολι σµό του ΕΣΥ υπέρ της πρόληψης, εάν
υπάρχει ι κανοποι ητι κή δι ασύνδεση των ΤοΜΥ µε τι ς άλλες
µονάδες και βαθµί δες υπηρεσι ών του ΕΣΥ και εάν έχει
επι τευχθεί η αποσυµφόρηση των νοσοκοµεί ων που τα
τελευταί α χρόνι α έχουν µετατραπεί σεF βι οµηχανί α αντι µετώπι σης ακόµη και ελαφρι ών περι στατι κών.
Υπενθυµί ζεται ότι η πρόσφατη έρευνα του Ιατρι κού
Συλλόγου Αττι κής (ΙΣΑ) που δι ενεργήθηκε τον περασµένο
Απρί λι ο, αναδει κνύει µε τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι η
«µαύρη τρύπα» σε οι κογενει ακούς γι ατρούς, συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ, και οι υποστελεχωµένες Τοπι κές
Μονάδες Υγεί ας (ΤοΜΥ) έχουν δηµι ουργήσει έναν φαύλο
κύκλο ταλαι πωρί ας και οι κονοµι κής αι µορραγί ας γι α τους
ασθενεί ς.
Πι ο συγκεκρι µένα – και σύµφωνα πάντα µε τα ί δι α
στοι χεί α – έξι στους δέκα ασφαλι σµένους πληρώνουν από
την τσέπη τους τον γι ατρό τους ενώ ένας στους δύο πολί τες
δυσκολεύεται να καλύψει τι ς δαπάνες υγεί ας – κυρί ως ηλι κι ωµένοι άνω των 65 ετών.
Πηγή: «Τα Νέα»

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Να σηµειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια προηγούµενης διευρυµένης σύσκεψης έχει ήδη
αποφασίσει να προχωρήσει
στη δηµιουργία παρατηρητηρίου
επικινδυνότητας
ρεµάτων και στη σύσταση
εργολαβίας «Επικινδυνότητας και Άµεσης Παρέµβασης» η οποία θα επιλαµβάνεται προβληµάτων όπου
απαιτείται άµεση αντιµετώπιση σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής.

Επίσης προγραµµατίζει
την αύξηση των εργολαβιών, ενώ προχωρεί στην
χαρτογράφηση όλων των
ρεµάτων.

Ειδική πρόβλεψη αναµένεται να υπάρξει και για
κονδύλια που θα αφορούν
στην
καλύτερη
αστυνόµευση και τον
έλεγχο αποφυγής απόρριψης µπαζών σε ρέµατα.

Μέτρα αυτοπροστασίας
των πολιτών
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε
κατά τη διάρκεια της συνάντησης και στην πληρέστερη
ενηµέρωση των πολιτών για
τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις
εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινοµένων. Με εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη αναµένεται
να πραγµατοποιηθεί ειδική
καµπάνια ενηµέρωσης των
πολιτών.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν οι
αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας Βασίλης
Κόκκαλης, Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών Γεώργιος ∆ηµόπουλος, Ανατολικής Αττικής Αθανάσιος Αυγερινός, Βόρειου
Τοµέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, ∆υτικής Αττικής
Ελευθέριος Κοσµόπουλος,
∆υτικού Τοµέα Αθηνών
Ανδρέας Λεωτσάκος, Νότιου
Τοµέα ∆ήµητρα Νάνου, Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου,
Νήσων Βασιλική Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας Γ. Σελίµης, ο
Εθνικός ∆ιοικητής Πολιτικής
Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και στελέχη της Γ.Γ.
Πολιτικής Προστασίας.
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θριάσιο-9

Χ . Σταϊκούρας: ∆ιευρ υµέ νο επίδοµα
θέρµανσης φέτος και µε προκαταβολή

∆

ιευρυµένο επίδοµα θέρµανσης και µε προκαταβολή, αποφάσισε η κυβέρνηση να χορηγηθεί
στα νοικοκυριά για τη χειµερινή περίοδο, όπως
προανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταικούρας σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο ανακοίνωσης πρόσθετων θετικών µέτρων φέτος, όπως και το 2020
αν υπερκαλύπτεται ο στόχος για το πλεόνασµα.
Αναλυτικότερα, ο Χρήστος Σταικούρας ανακοίνωσε ότι
την ερχόµενη εβδοµάδα θα εκδοθεί η υπουργική απόφα

ση για την προκαταβολή του επιδόµατος θέρµανσης.
«Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουµε αποφασίσαµε να δώσουµε διευρυµένο επίδοµα µε προκαταβολή» δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τα κριτήρια
θα είναι διευρυµένα και η προκαταβολή θα δοθεί ανάλογα µε τη ζώνη.
Οπως είπε, την προηγούµενη εβδοµάδα προέκυψε
επιπλέον δηµοσιονοµικός χώρος και επιλογή του πρωθυπουργού είναι να χρησιµοποιηθεί για το επίδοµα θέρµανσης.
Ο υπουργός επιβεβαίωσε ακόµη ότι στόχος της
κυβέρνησης είναι από την 1.1.2020 να τεθεί σε ισχύ η νέα
ρύθµιση οφειλών σε 24 – 48 δόσεις η οποία θα περιληφθεί στο φορολογικό νοµοσχέδιο και θα προβλέπει εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη σ αυτήν.
Σε ό,τι αφορά τις προθέσεις και τα σχέδια της κυβέρνησης για περαιτέρω θετικά µέτρα που θα ελαφρύνουν τα
νοικοκυριά ο υπουργός Οικονοµικών αναφερόµενος στο
2019 είπε «εάν το Νοέµβριο υπάρχουν δηµοσιονοµικά
περιθώρια να πετύχουµε και να υπερκαλύψουµε τον
στόχο, προφανώς αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος θα
αξιοποιηθεί».

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΠΕ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΣΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΥΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
«Να τηρηθούν οι
περιβαλλοντικοί όροι
στο διυλιστήριο»

Τ

ην αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, ζητά ο ∆ήµαρχος κ. Αργύρης Οικονόµου από τη
διοίκηση της εταιρίας.
Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ∆ήµος Ελευσίνας, σε δύο επιστολές που απέστειλε ο
δήµαρχος Ελευσίνας µε αφορµή ρυπαντικά επεισόδια που συνέβησαν το προηγούµενο διάστηµα,
επισηµαίνει την
ανησυχία των κατοίκων εξ αιτίας µαύρου
καπνού που παρατηρήθηκε πάνω από
τους πυρσούς του διυλιστηρίου, αλλά και
την έντονη δυσοσµία από την ίδια πηγή
που έγινε αντιληπτή σε περιοχές της
Ελευσίνας και της Μαγούλας .
Πιο συγκεκριµένα, την Παρασκευή 4
Οκτωβρίου ο ∆ήµαρχος κ Οικονόµου
απέστειλε την µε αριθµό πρωτοκόλλου
15158 επιστολή προς τον πρόεδρο των

ΕΛΠΕ κ. Ι. Παπαθανασίου (µε κοινοποίηση στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
εταιρίας και τον διευθυντή του διυλιστηρίου Ελευσίνας) µε την οποία τους
ενηµέρωνε ότι την προηγουµένη
(3/10/2019) από τις πρώτες πρωινές
ώρες ως το απόγευµα παρατηρήθηκαν
αέριες εκποµπές (µαύρος καπνός σύµφωνα µε µαρτυρίες κατοίκων) από τους
πυρσούς των διυλιστηρίων στην Ελευσίνα.
Στην ίδια επιστολή ο ∆ήµαρχος
ζητούσε να του γνωστοποιηθούν οι
παράγοντες πρόκλησης του συγκεκριµέ-

νου επεισοδίου, ενώ ζήτησε επίσης και
την οριοθέτηση των περιβαλλοντικών
όρων λειτουργίας του διυλιστηρίου. Σχετική αναφορά για το περιστατικό και την
αντίδρασή του έκανε ο δήµαρχος το ίδιο
βράδυ στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ενηµερώνοντας το σώµα για
τις ενέργειές του.
Με αφορµή νέα ρυπαντικά επεισόδια
που σηµειώθηκαν την εποµένη, δηλαδή
στις 5 Οκτωβρίου, ο κ. Οικονόµου επανήλθε στις 7 Οκτωβρίου µε νέα επιστολή,
(Αρ. Πρωτοκόλλου 15293) προς τους
ίδιους αποδέκτες. Στη νέα επιστολή υπε-

νθύµιζε το περιεχόµενο της πρώτης και
έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου
ρυπαντικού επεισοδίου τις πρωινές ώρες
του Σάββατου 5 Οκτωβρίου το οποίο
αυτή τη φορά συνοδευόταν από έντονη
δυσοσµία. Ο κ. Οικονόµου στιγµάτιζε το
γεγονός ότι δεν υπήρξε καµία επίσηµη
και γραπτή ενηµέρωση προς το δήµο,
τόσο για τα προηγούµενα περιστατικά,
όσο και για τις ενέργειες της εταιρίας
προς αποφυγή νέων, ενώ ζήτησε για µια
ακόµη φορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των διυλιστηρίων.
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10-θριάσιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον
Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες
στη Μάνδρα, Μαγούλα.
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις,
παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία,
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών
qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00
ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ
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 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ
ΤΗΛ. 6932154263

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ
όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο
τηλ. 6977426279

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019
ΑΝΑΡΤ ΗΤ ΕΑ ΣΤ Ο
∆ΙΑ∆ΙΚΤ ΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ ΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τ ΟΥ
∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
17ης/2019 συν εδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ .:369
ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
(άρθρο 50 του Ν.1566/1985) για
τα έτη 2019-2020.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
Οκτωβρίου 2019, ηµέρα
1η
Τ ρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ. 21116/26-09-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Θεµιστοκλή Γ. Τ σόκα, 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), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/197-2019).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 31 και απόντα τα 2, και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΡΤ ΗΤ ΕΑ
ΣΤ Ο
∆ΙΑ∆ΙΚΤ ΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ ΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τ ΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
17ης/2019 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ .:367
ΘΕΜΑ: Εκλογή ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επων υµία «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’
Τεύχος 16-06 2011)

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
1η
Οκτωβρίου 2019, ηµέρα
Τ ρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ. 21116/26-09-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Θεµιστοκλή Γ. Τ σόκα, 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), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/197-2019).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν

1)Τ ΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
8)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤ ΜΑΤ ΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΧΑΤ ΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
28)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
31)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

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. Θεµιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 5ο θέµα της ηµερησίας διάταξης
µε τίτλο: «Ορισµός µελών ∆ηµοτικής
Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 του
Ν.1566/1985) για τα έτη 20192020», δίνει το λόγο στο ∆ήµαρχο,

τα 31 και απόντα τα 2, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
28)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
31)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

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. Θεµι

κ. Νικόλαο Μελετίου, προκειµένου
να εισηγηθεί επί του θέµατος.
Λαβών τον λόγο ο ∆ήµαρχος κος
Νικόλαος Μελετίου, επισηµαίνει ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Ν.
1566/1985 σε κάθε δήµο ή δηµοτικό διαµέρισµα ή κοινότητα λειτουργεί δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή
παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της
κοινότητας ή δηµοτικό ή κοινοτικό
σύµβουλο πού ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου , ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης των
µαθητών .
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσής , ο οποίος
ορίζεται από τον προϊστάµενο της
διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης,
όπου
υπάρχει , που ορίζεται από τον
προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του
δευτεροβάθµιας
γραφείου
εκπαίδευσης,
ε)εκπροσώπους των παραγωγικών
τάξεων, όπου υπάρχουν , που
ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού τάξεων, οπού
υπάρχουν , που ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου των οποίων ο αριθµός
δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο ,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών , αν υπάρχει.
Η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή
παιδείας εισηγείται στο δήµαρχο ή
πρόεδρο κοινότητας και στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα
σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης , την κατανοµή των
πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων την ίδρυση,
κατάργηση και συγχώνευση σχολείο , και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων , την
επισκευή και συντήρηση του,
καθώς και το έργο των σχολικών
επιτροπών.
Η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή

στοκλής Γ. Τ σόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης µε τίτλο: «Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
«ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’
Τ εύχος 16-06 2011)», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβουλίου, ότι µετά την τροποποίηση
του καταστατικού της εν λόγω
Σχολικής Επιτροπής, που αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το
∆.Σ. αυτής θα είναι 15µελές, θα
απαρτίζεται από τρεις (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, οχτώ (8)
δηµότες και τέσσερα (4), δυνάµει
αξιώµατος (λόγω θέσεως), µέλη
(δύο (2) αρχαιότεροι ∆ιευθυντές,
ένας (1) εκπρόσωπος Ένωσης
Γονέων & ένας Νηπιαγωγός . Οι
δηµοτικοί σύµβουλοι και οι δηµότες θα ορίζονται µε την αναλογία
που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν. 4623/2019 (Α' 134).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε
το λόγο στο ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Μελετίου, προκειµένου να
υποδείξει τα µέλη της Σχολικής
Επιτροπής
πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, ο οποίος υπέδειξε:
∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους
:
1.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
2.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ.

Επτά (7) Πολίτες:
1.Τ ΣΙΛΙΓΚΙΡΙ∆ΟΥ ΑΡΤ ΕΜΗΣΙΑ,
2.ΚΑΡΥ∆Α ΜΑΡΙΑ,
3.ΝΤ ΑΡΑ ΕΛΕΝΗ,
4.ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΒΕΓΓΕΛΗΣ,
5.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΟΝΑ,
6.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ,
7.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ .

Τ έσσερα (4), δυνάµει αξιώµατος
(λόγω θέσεως), µέλη:

παιδείας συγκροτείται µε απόφαση
του οικείου δηµάρχου ή προέδρου
κοινότητας, ύστερα από πρόταση
των υπηρεσιών, οργανώσεων και
φορέων που εκπροσωπούνται σε
αυτή και λειτουργεί νόµιµα µε όσα
της έχουν οριστεί.
Η θητεία του προέδρου και των
µελών της είναι διετής. Ο κάθε
φορέας που εκπροσωπεί αυτές
δικαιούται να αντικαταστήσει τον
εκπρόσωπο του. Το σχετικό µε
την αντικατάσταση αυτές δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο του.
Το σχετικό µε την αντικατάσταση
έγγραφο πρέπει να επιδοθεί στον
πρόεδρο της επιτροπής σαράντα
οκτώ ώρες πριν από την έναρξη
τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης .
Το µέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου µέλους διανύει το
υπόλοιπο µέρος της θητείας αυτού
που αντικαθιστά .
Η επιτροπή στο κατάστηµα του
δήµου, τακτικά ανά δίµηνο και
έκτακτα όταν το ζητήσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των µελών της .
Συγκαλείται µε πρόσκληση του
προέδρου της , στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας και ο εισηγητής για κάθε
θέµα. Η πρόσκληση επιδίδεται στα
µέλη τρεις τουλάχιστον ήµερες
πριν την συνεδρίαση.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι
δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται
στα µέλη την προηγούµενη της
συνεδρίασης . Θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης µπορεί να συζητηθούν
εφόσον αποφασισθεί από την πλειοψηφία των παρόντων µελών και
προτείνει για την επιτροπή Παιδείας
τους εξής :
1.ΦΙΛΗΣ ΕΩΡΓΙΟΣ–(Πρόεδρος του
∆.Σ),
2. ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης,
3. ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης,
4.Εκπρόσωπος Συνδικαλιστικών
Οργάνων των Εκπαιδευτικών,
5.ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
παραγωγικών
(Εκπρόσωπος

1.ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤ ΑΜΑΤ ΙΑ (∆/ντρια
7ου ∆ηµοτικού),
2.
Κ ΩΝΣΤ Α ΝΤ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ (∆/ντής 4ου ∆ηµοτικού),
3.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η
ΣΟΦΙΑ
(Νηπιαγωγός),
4.ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Εκπρόσωπος γονέων).

Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής
του
συνδυασµού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
» κος Ιωάννης Ηλίας , οποίος πρότεινε:
Έναν (1) πολίτη:
1.ΙΣΣΑΡΗ ΣΤ ΑΜΑΤ ΙΝΑ
Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε
το λόγο στον επικαφαλής του
συνδυασµού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤ Α, κο
Αλέξανδρο
Μυλωνά, ο οποίος πρότεινε:
Έναν (1) ∆ηµοτικό Σύµβουλο

1.ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ µε
αναπληρώτή του τον κο ΧΑΤ ΖΗ
ΜΙΧΑΗΛ.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•την εισήγηση του Προέδρου, κου
Θεµιστοκλή Γ. Τ σόκα,
•την υπόδειξη του ∆ηµάρχου, κ.
Νικόλαου Μελετίου,
•την πρόταση του Επικεφαλής
της
παράταξης
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» , κου Ιωάννη
Ηλία,

•την πρόταση του Επικεφαλής
της
παράταξης
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΜΠΡΟΣΤ Α»,
κου Αλεξάνδρου Μυλωνά,

τάξεων),
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
6.ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ
παραγωγικών
(Εκπρόσωπος
τάξεων),
7.Εκπρόσωπος µαθητών.

Στο σηµείο αυτό το λόγο έλαβε ο
Επικεφαλής
της
παράταξης
«Ασπρόπυργος Αλλάζουµε», κ.
Ιωάννης Ηλίας και ζήτησε την
ΑΝΑΒΟΛΗ του θέµατος.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•την εισήγηση του Προέδρου, κου
Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,
•την εισήγηση – πρόταση του
∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου,
•την πρόταση του Επικεφαλής της
παράταξης «Ασπρόπυργος Αλλάζουµε», κ. Ιωάννη Ηλία,
πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ του Ορισµού µελών
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
(άρθρο 50 του Ν.1566/1985) για τα
έτη 2019-2020, τάχθηκαν δεκατέσσερα (14) µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά οι κ.κ.:
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Υπέρ της αν αβολής του θέµατος, τάχθηκαν οχτώ (8) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ.:
1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Εκλογής
∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επων υµία
«ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’
Τεύχος 16-06 2011), τάχθηκαν
τριάν τα έν α (31) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ.:
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
28)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
31)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την
εκλογή του
15µελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επων
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4)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

Λευκό, ψήφ ισαν εν ν ιά (9) µέλη
του συµβουλίου, και ον οµαστικά οι κ.κ.:
1)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
6)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
7)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει ως µέλη της ∆ηµοτικής
Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50
του Ν.1566/1985) για τα έτη
2019-2020, τους εξής :
1.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος
του ∆.Σ,
2. ∆ιευθυν τής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης,
3. ∆ιευθυν τής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης,
Συν δικαλι4.Εκπρόσωπος
στικών Οργάν ων των Εκπαιδευτικών ,
5.ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(Εκπρόσωπος παραγωγικών
τάξεων ),
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
6.ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ
(Εκπρόσωπος παραγωγικών
τάξεων ),
7.Εκπρόσωπος µαθητών .

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
αριθµό
πήρε δε αύξον τα
369/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

υµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’
Τεύχος 16-06 2011), ως κάτωθι:

1.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (∆ηµοτικός Σύµβουλος)
2.ΤΣΙΓΚΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
(∆ηµοτικός Σύµβουλος)
3.ΜΟΥΖΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(∆ηµοτικός
Σύµβουλος) µε
αν απληρωτή του τον ΧΑΤΖΗ
ΜΙΧΑΗΛ.
4.ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙ∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
(Πολίτης )
5.ΚΑΡΥ∆Α ΜΑΡΙΑ(Πολίτης)
6.ΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (Πολίτης)
7 . Μ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ
ΒΕΓΓΕΛΗΣ(Πολίτης)
8.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΛΟΝΑ
(Πολίτης)
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ (Πολίτης)
10.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
(Πολίτης)
11.ΙΣΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
12.ΒΑΒΟΥΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
(∆/ν τρια 7ου ∆ηµοτικού),
1 3 . Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ (∆/ν τής 4ου ∆ηµοτικού),
14.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η
ΣΟΦΙΑ
(ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ),
1 5 . Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΝΩΣΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ),

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 367.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

12-θριάσιο

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 ΜΑ
Από τα πρακτικά της
µε αριθµ. 17ης / 2019
έκτακτης συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ .: 382

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί
της 2/2019 απόφ ασης της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
περί «Παραχώρηση χρήσης
των σχολικών χώρων : των
1ου , 3ου , 5ου, 10ου και 11ου
∆ηµοτικών Σχολείων Ασπροπύργου για την λειτουργία
Κ.∆.Α.Π.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
την 01η Οκτωβρίου 2019,
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20.00 µ.µ.,
συν ήλθε σε έκτακτη δηµόσια
συν εδρίαση, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ∆ήµου Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 21116/26-09-2019 έγγραφ η πρόσκληση του Προέδρου
∆ηµοτικού Συµβουλίου , κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ, κατά
τις διατάξεις σύµφ ων α µε την
παρ. 5, του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 όπως το άρθρο αυτό
αν τικαταστάθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 74 του Ν.
4555/2018. Η πρόσκληση
επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο
κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
σύµφ ων α µε τις αν ωτέρω διατάξεις.
Αφ ού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει ν όµιµη απαρτία, δεδοµέν ου ότι σε σύν ολο 33 µελών ,
βρέθηκαν παρόν τα 31 µέλη και
ον οµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
28)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
31)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

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. Θεµιστοκλής Γ. Τσόκας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος του
18ο και µοναδικού θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης µε
τίτλο: «Λήψη απόφασης επί της
2/2019 απόφασης της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας περί «Παραχώρηση χρήσης των σχολικών χώρων:
των
1ου , 3ου , 5ου, 10ου και 11ου
∆ηµοτικών Σχολείων Ασπροπύργου για την λειτουργία
Κ.∆.Α.Π.»
την υπ’ αριθµ. 2/2019 απόφαση ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία έχει ως κάτωθι:
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης
έκτακτης Συνεδρίασης 2019 του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ˝
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
(∆ΕΠ) του ∆ήµου Ασπροπύργου
Αριθµ. Αποφ. 2/2019

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης
αναφορικά για παραχώρηση
(ανανέωση) χρήσης σχολικών
χώρων – αιθουσών των: 1ου,
3ου, 5ου, 10ου & 11ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ασπροπύργου,
για την στέγαση και λειτουργία
των Κέντρων ∆ηµιουργικής
Παιδιών
Απασχόλησης
(Κ.∆.Α.Π.) σχολικού έτους 20192020 κατόπιν εισήγησης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου.
Σχετ.:Την υπ’ αριθµ.52/2019
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου.
Στον Ασπρόπυργο σήµερα την
1η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 09.30 π.µ. στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος του ∆ήµου Ασπροπύργου επί της Λ. ∆ηµοκρατίας 141, συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση
το
∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας (∆.Ε.Π.), µετά
από την υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 30/27-09-2019 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόµιµα µε έγγραφο σε όλα τα
µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι
σε σύνολο οκτώ (8) µελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) σύµφωνα µε
τα παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΦΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ),
ΓΑΤΣΩΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,
ΠΑ ΠΑ Κ ΩΝΣΤΑ ΝΤΟΠΟΥ Λ ΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΩ,
ΧΑΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ,
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ ,
Χ Ο Ν ∆ Ρ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ
:
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
του ΙΩΑΝΝΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ),
ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΤΙΝΑ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν
απο την κα Κόλια Παγώνα γραµµατέας της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Κωνσταντόπουλος Περικλής (αναπληρωµατικό µέλος ) εκπρόσωπος του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Αττικής.

Ακολούθως ο Πρόεδρος µετά
τη διαπίστωση της απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης
αναφορικά για παραχώρηση
(ανανέωση) χρήσης σχολικών
χώρων – αιθουσών των: 1ου,
3ου, 5ου, 10ου & 11ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ασπροπύργου,
για την στέγαση και λειτουργία
των Κέντρων ∆ηµιουργικής
Παιδιών
Απασχόλησης
(Κ.∆.Α.Π.) σχολικού έτους 20192020 κατόπιν εισήγησης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου.
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Επιτροπής Παιδείας καληµέρισε
τα µέλη της ∆ΕΠ και αφού εξήγησε το έκτακτο χαρακτήρα της
συνεδρίασης, έθεσε το µοναδικό
θέµα της ηµερήσιας διάταξης
που αφορά την παραχώρηση
χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών των 1ου, 3ου, 5ου, 10ου
& 11ου ∆ηµοτικών Σχολείων
Ασπροπύργου, για την στέγαση
και λειτουργία των Κέντρων
Απασχόλησης
∆ηµιουργικής
Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) σχολικού
έτους 2019-2020 λαµβάνοντας
υπόψιν: 1) κατάθεσε ενώπιων
των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου την έγγραφη θετική
εισήγηση της ∆ιευθύντριας 7ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου κας Βαβούλη Ματίνας (τακτικό µέλος του ∆Σ της ∆ΕΠ) η
οποία
λόγω ανειληµµένων
υποχρεώσεων δεν παρευρέθη
στην συνεδρίαση.
Η εισήγηση έχει ως εξής:

«Αναµφισβήτητα, η λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης είναι αδήριτη
ανάγκη, αφού στόχος τους είναι
η αρωγή στήριξης και διευκόλυνσης της εργαζόµενης µητέρας
(κυρίως) προκειµένου να ανταποκριθεί στον απαιτητικό ρόλο
της οικογενειακής µέριµνας και
της παιδικής προστασίας.
Παράλληλα, η επωφελής αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
των παιδιών µέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν ολόπλευρα την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, ενισχύει την αναγκαιότητα της λειτουργίας τους.
Έχοντας υπόψη την επιτυχηµένη λειτουργία των Κ∆ΑΠ
στην πόλη µας αλλά και τον
στόχο τους να δώσουν κίνητρα
και ευκαιρίες σε κάθε παιδί,
αµβλύνοντας κατά το δυνατό τις
τυχόν
διαφορές
που
προκύπτουν από το πολιτισµικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονιών τους,
προτείνω τη διεύρυνση του
θεσµού και σε άλλες περιοχές της
πόλης ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνεται από το ∆ήµο µεταφορά των παιδιών που επιθυµούν να εγγραφούν στα
υπάρχοντα Κ∆ΑΠ. Αναφορικά
µε την παραχώρηση χρήσης
χώρων των 1ου, 3ου, 5ου, 10ου,
και 11ου ∆ηµοτικών Σχολείων
για τη στέγαση και λειτουργία
των Κ∆ΑΠ για το σχολικό έτος
2019 – 2020, εισηγούµαι θετικά,
µε τις προϋποθέσεις ότι θα τηρηθούν όσα αναφέρονται στις
εισηγήσεις των ∆ιευθυντών / ∆ιευθυντριών στην 52/19 Απόφαση
της Σχολικής Επιτροπής και όσα
ορίζονται από την κείµενη
νοµοθεσία.
Μετά τιµής

Σ. Βαβούλη »

2) την υπ’ αριθµ. Πρωτ.:
290/10-09-2019 θετική εισήγηση
του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, 3) την υπ’ αριθµ.

52/06-09-2019 απόφαση της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την οποία
εισηγείται θετικά για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων –
αιθουσών των: 1ου, 3ου, 5ου,
10ου & 11ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ασπροπύργου, για την
στέγαση και λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) σχολικού έτους 2019-2020 κατόπιν
αιτήµατος της Κ.Ε.∆.Α. και 4)
την έγγραφη αναλυτική εισήγηση των ∆ιευθυντριών/∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων
3ου, 5ου, 10ου, 11ου & 8ου
∆ηµοτικών Σχολείων η οποία
έχει ως εξής:
«Ως ∆ιευθυντές των ∆ηµοτικών Σχολείων Ασπροπύργου
στο θέµα που αφορά την παραχώρηση των σχολικών χώρων
για δηµιουργία Κ∆ΑΠ και µόνο
για το σχολικό έτος 2019-2020,
εκπροσωπώντας, κατόπιν αποφάσεων που πάρθηκαν προηγούµενα σχολικά έτη, το Σύλλογο ∆ιδασκόντων των σχολείων
µας και έχοντας υπόψη µας τις
κείµενες διατάξεις που προβλέπουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων καταθέτω τα
εξής:
Στην αίτηση της ΚΕ∆Α να αναφερθούν οι ακριβείς χώροι και
οι ώρες λειτουργίας που θα χρησιµοποιούνται ως Κ∆ΑΠ. Χωρίς
αυτό δεν συναινούµε ως Σύλλογος ∆ιδασκόντων ούτε εγώ προσωπικά. Έτσι θα είµαστε όλοι
διασφαλισµένοι για οποιοδήποτε
θέµα προκύψει.
Να γνωρίζει ο Σύλλογος και η
∆/ντρια ή ο ∆/ντής εγγράφως, το
του
αποκλειστικού
όνοµα
υπεύθυνου
για
οτιδήποτε
συµβεί ώστε να απευθύνεται σε
αυτόν για οποιοδήποτε πρόβληµα καθώς και το όνοµα των
υπεύθυνων εκπαιδευτικών που
θα απασχολούν τα παιδιά για
τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Να υπάρχει αυστηρή δέσµευση
για τη διαφύλαξη των προσωπικών αντικειµένων µαθητών
και εκπαιδευτικών καθώς και
της υλικοτεχνικής υποδοµής
των σχολικών αιθουσών.
Να τοποθετηθεί ενδιάµεσος
µετρητής ρεύµατος, να γίνεται η
καταβολή των δαπανών ύδρευσης, να υπάρχει άµεση αντικατάσταση πετρελαίου, ώστε καµία
δαπάνη να µην καταβάλλεται
από το ταµειακό υπόλοιπο των
σχολείων, γεγονός που δεν επιτρέπεται νοµοθετικά (Ν.1566/85)
Να µη γίνει καµία χρήση
υλικών του σχολείου (υπολογιστές, διαδραστικοί, βιβλιοθήκες
κλπ).
Σε κανέναν και για κανένα λόγο
δεν θα δοθεί άδεια πρόσβασης
σε χώρους µε προσωπικά δεδοµένα µαθητών και εκπαιδευτικών ούτε και σε άλλους χώρους
του σχολείου πέραν αυτών.

Οποιαδήποτε
προσέλευση
εκπροσώπων Κ∆ΑΠ αλλά και
παιδιών που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα θα γίνεται µετά και
την τελευταία αποχώρηση µαθητή/µαθήτριας του Ολοήµερου
Σχολείου, την παράδοσή του
στους γονείς ή κηδεµόνες του,
των εκπαιδευτικών αλλά και την
ολοκλήρωση της καθαριότητας
από το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για
να µην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας (δηλ. µετά τις
16:30 µ.µ.)Π.∆. 79/2017.
Οι αίθουσες και οι χώροι του
σχολείου να παραδίδονται καθαροί και χωρίς προβλήµατα για
την απρόσκοπτη λειτουργία της
Σχολικής Μονάδας αφού ο κύριος σκοπός του είναι η εκπαιδευ

τική διαδικασία και αυτή δεν
πρέπει να παρακωλύεται.

Οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων των
ανωτέρω ∆ηµοτικών Σχολείων
διατηρούν πλήρως το δικαίωµα
τους να διαµαρτυρηθούν ανά
πάσα στιγµή και να προσφύγουν κατά παντός υπευθύνου αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις
κείµενες διατάξεις που προβλέπουν την παραχώρηση χώρων
της εκπαιδευτικής µονάδας ή
αυτή η παραχώρηση γίνει για
διάστηµα που παρακωλύει και
δυσκολεύει τη χρήση χώρων από
τους εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικές δράσεις.
Μετά τιµής
Οι διευθυντές των Σχολείων
1ο ∆ηµοτικό 3ο ∆ηµοτικό 5ο
∆ηµοτικό 10ο ∆ηµοτικό 11ο
∆ηµοτικό και 8ο ∆ηµοτικό Σχ.
Ασπροπύργου»

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος
κάλεσε τα µέλη της ∆ηµοτικής
Επιτροπής Παιδείας να αποφασίσουν σχετικά.
Τ ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
µετά από συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς
και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παραχώρηση
(ανανέωση) χρήσης σχολικών
χώρων – αιθουσών των: 1ου, 3ου,
5ου, 10ου & 11ου ∆ηµοτικών
Σχολείων Ασπροπύργου, για την
στέγαση και λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) σχολικού
έτους 2019-2020 κατόπιν εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ασπροπύργου µε όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις που
προαναφέρθηκαν.
Β) Η παρούσα απόφαση να
υποβληθεί
στο
∆ηµοτικό
Συµβούλιο για τις δικές του ενέργειες
(έκδοση της σχετικής απόφασης
παραχώρησης).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθµό 2/2019»
Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής
του
συνδυασµού
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
–
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κος Αλέξανδρος Τ σοκάνης αναφέρει ότι, δεν
διαφωνούµε µε την δηµιουργία
των Κ∆ΑΠ αλλά οι όροι είναι οκτώ
(8) και τέθηκαν από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Εάν
υπάρχει δέσµευση ή ότι έχουν
υλοποιηθεί αυτοί οι όροι εµείς θα
το ψηφίσουµε. Εφόσον δεν
έχουν υλοποιηθεί µέχρι τώρα
εµείς είµαστε επιφυλακτικοί, αλλά
και η απόφαση της ∆ηµοτικής
επιτροπής είναι οµόφωνη µε την
προϋπόθεση να υλοποιηθούν οι
όροι.
Έπειτα έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας κος Γεώργιος Φίλης ο
οποίος τόνισε ότι κατόπιν συνάντησης µε τους δασκάλους και
τους καθηγητές σε αυτήν την
πρωτόγνωρη
προσπάθεια,
υπάρχει κάθε καλή προαίρεση εκ
µέρους µας να προχωρήσουµε
στην υλοποίηση τους.
Η Αντιδήµαρχος κα Σοφία
Μαυρίδη έλαβε τον λόγο και
ανέφερε ως µέλος της ΚΕ∆Α ότι,
δεσµευόµαστε για την υλοποίηση
των ανωτέρω όρων που ετέθησαν
από τους δασκάλους και καθηγητές.
Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο
επικεφαλής του συνδυασµού
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τ ΩΡΑ» κος
Αγησίλαος Τ σίγκος ότι εφόσον
τηρούνται οι όροι των Κ∆ΑΠ,
όπως προανέφερε ο Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παι-

δείας, καλό είναι να συνεχισθεί το
έργο.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη
Τ ην εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεµιστοκλή Γ. Τ σόκα,
Τ ην υπ αριθµ 2/2019 απόφαση
της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας,
Τ ην τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κος Αλέξανδρος Τ σοκάνης,
Τ ην τοποθέτηση του Προέδρου
της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας κου Γεωργίου Φίλη,
Τ ην τοποθέτηση του επικεφατου
συνδυασµού
λής
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τ ΩΡΑ» κος
Αγησίλαος Τ σίγκος
πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Παραχώρησης χρήσης των σχολικών χώρων:
των 1ου , 3ου , 5ου, 10ου και
11ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ασπροπύργου για την λειτουργία
Κ.∆.Α.Π.», τάχθηκαν τριάντα ένα
(31) µέλη του συµβουλίου και
ονοµαστικά οι κ.κ.

1)Τ ΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3 )ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
8)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9)
ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
10)
11)
ΜΠ ΟΥ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12)
Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
13)
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
14)
ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
16)
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤ ΜΑΤ ΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 9 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ
ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)
ΧΑΤ ΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)
ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)
Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)
Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
28)
Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
31)
Τ ΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την παραχώρηση
χρήσης
των
σχολικών
χώρων : των 1ου , 3ου , 5ου,
10ου και 11ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ασπροπύργου για την λειτουργία Κ.∆.Α.Π., σύµφ ων α µε
την υπ Αριθ. 2/2019 απόφ αση
της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε
αύξον τα αριθµό 382.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

ΣΤ Ο
ΑΝΑΡΤ ΗΤ ΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤ ΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ
Τ ΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ Τ ΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
17ης/2019 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ .:368
ΘΕΜΑ: Εκλογή ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επων υµία «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’
Τεύχος 16-06 2011).

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
1η
Οκτωβρίου 2019, ηµέρα
Τ ρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ. 21116/26-09-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Θεµιστοκλή Γ. Τ σόκα, 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), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/197-2019).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 31 και απόντα τα 2, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
28)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
31)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

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. Θεµιστοκλής Γ. Τ σόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερησίας διάταξης µε τίτλο: «Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία

θριάσιο-13
«ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ
∆ Ε Υ Τ Ε Ρ ΟΒ Α ΘΜΙ Α Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’
Τ εύχος 16-06 2011)», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβουλίου, ότι µετά την τροποποίηση
του καταστατικού της εν λόγω
Σχολικής Επιτροπής, που αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το
∆.Σ. αυτής θα είναι 15µελές, θα
απαρτίζεται από τρεις (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, οχτώ (8)
δηµότες και τέσσερα (4), δυνάµει
αξιώµατος (λόγω θέσεως), µέλη
(δύο (2) αρχαιότεροι ∆ιευθυντές,
ένας (1) εκπρόσωπος Ένωσης
Γονέων & ένας (1) µαθητής). Οι
δηµοτικοί σύµβουλοι και οι δηµότες θα ορίζονται µε την αναλογία
που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν. 4623/2019 (Α' 134).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε
το λόγο στο ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Μελετίου, προκειµένου να
υποδείξει τα µέλη της Σχολικής
∆ευτεροβάθµιας
Επιτροπής
Εκπαίδευσης.
Λαβών το λόγο ο ∆ήµαρχος, κ.
Νικόλαος Μελετίου υπέδειξε:
∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους
:
1.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
2.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ.
Επτά (7) Πολίτες:
1.Τ ΣΟΚΑΝΗ ΑΘΗΝΑ,
2.ΧΑΤ ΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΦΑΙΗ,
3.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ,
4 . Χ Α Τ Ζ Η ∆ Η ΜΗ Τ Ρ Ι ΟΥ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
(∆/ντής
4ου
Γυµνασίου),
5.ΜΠΑΚΡΙΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(∆/ντής 1ου Γυµνασίου),
6 . ΜΑ Ρ ΟΥ Σ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
(∆/ντρια
2ου
Γυµνασίου),
7.ΖΕΡΒΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (∆/ντής
3ου Γυµνασίου).
Τ έσσερα (4), δυνάµει αξιώµατος
(λόγω θέσεως), µέλη:
1.ΓΚΑΤ ΣΩΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
(∆/ντής ΕΠΑΛ),

2.ΣΑΡΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ (∆/ντής
ΓΕΛ),
3.ΣΤ ΡΑΪΤ ΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α
(Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων 1ου ΓΕΛ),
4.Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των
µαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σε µαθητικό
δυναµικό σχολικής µονάδας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε
το λόγο κο Ιωάννη Ηλία, Επικεφαλής της παράταξης «Ασπρόπυργος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».
Λαβών το λόγο ο κ. Ιωάννης
Ηλίας πρότεινε:
Έναν (1) ∆ηµοτικό Σύµβουλο
ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ
1.
ΠΑΥΛΟΣ µε αναπληρώτριά του
την κα ΑΤ ΜΑΤ ΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ.

Τ έλος, ο Πρόεδρος έδωσε το
λόγο στον κο Αλέξανδρο Μυλωνά, Επικεφαλής της παράταξης
«Ασπρόπυργος Μπροστά», ο
οποίος πρότεινε έναν (1) πολίτη:
1.ΚΩΝΣΤ Α ΣΟΦΙΑ µε αναπτης
την
κα
ληρώτριά
Σ Τ Α Θ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•την εισήγηση του Προέδρου, κου
Θεµιστοκλή Γ. Τ σόκα,
•την υπόδειξη του ∆ηµάρχου, κ.
Νικόλαου Μελετίου,
•την πρόταση του Επικεφαλής
της παράταξης «ΑσπρόπυργοςΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ιωάννη Ηλία,
•την πρόταση του Επικεφαλής
της παράταξης «Ασπρόπυργος
Μπροστά», κ. Αλέξανδρου Μυλωνά,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Εκλογής ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
∆ΕΥΤ ΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’
Τ εύχος 16-06 2011), τάχθηκαν
τριάντα ένα (31) µέλη του
συµβουλίου, και ονοµαστικά οι
κ.κ.:
1)Τ ΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
8)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤ ΜΑΤ ΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΧΑΤ ΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
28)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
31)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

εκλογή του
Εγκρίν ει την
15µελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επων υµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ Ε Υ ΤΕ Ρ Ο Β Α Θ ΜΙ Α Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’
Τεύχος 16-06 2011), ως κάτωθι:
1.
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
∆ηµοτικός Σύµβουλος,
ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ–
2.
∆ηµοτικός Σύµβουλος,
3.
ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ – ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αν απληρώτριά του την
κα ΑΤΜΑΤΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ,
4.
ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΘΗΝΑ –
Πολίτης,
ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
5.
ΦΑΙΗ– Πολίτης,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ–
6.
Πολίτης,
7.
Χ ΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡ Ι ΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ– Πολίτης(∆/ν τής
4ου Γυµν ασίου),
8.
ΜΠ Α Κ Ρ Ι Σ Ι Ω Ρ Η Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ– Πολίτης (∆/ν τής
1ου Γυµν ασίου),
9.
ΜΑΡ ΟΥ ΣΟΠΟΥ Λ ΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ– Πολίτης(∆/ν τρια 2ου
Γυµν ασίου),
Ζ Ε Ρ Β Ι ∆ Η Σ
10.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ– Πολίτης(∆/ν τής 3ου
Γυµν ασίου),
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ –
11.
Πολίτης µε αν απληρώτριά της
κα ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
την
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ,
Γ Κ Α ΤΣ Ω Ρ Η Σ
12.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆/ν τής ΕΠΑΛ),
ΣΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13.
(∆/ν τής ΓΕΛ),
14.
Σ ΤΡ Α Ϊ ΤΟ Υ Ρ Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Πρόεδρος Συλλόγου Γον έων και Κηδεµόν ων
1ου ΓΕΛ),
15.
Μία/έν ας (1) εκπρόσωπος των µαθητικών κοιν οτήτων , κατά προτεραιότητα
µεγέθους σε µαθητικό δυν αµικό
σχολικής µον άδας.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
αριθµό
πήρε δε αύξον τα
368/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ
ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6975304052

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο µε εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές
οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφωνο:6944589444
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του
Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
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
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€ 6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.
(∆ιαθέτει καλοριφέρ,

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι
έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες

στο 6948683400

ρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
µπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
Τηλ. 6986753486
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), 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 ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΛ. 6947253136
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση. Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:
Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία
Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆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

16-θριάσιο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
•
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, στο Α’ ΚΑΠΗ στις 10:00
•
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στο Β’ ΚΑΠΗ στις 10:00
•
Πέµπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, στο Γ’ ΚΑΠΗ στις 10:00

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

