
Στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης,
Άνω Λιοσίων η επίσημη
υποδοχή του νέου έτους, 

στο δήμο Φυλής.

Δώρα και ευχές 
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μοίρασαν οι σχολές του Ολυμπιακού
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΔΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣΜΕ ΔΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
ΘΘαα  χχιιοοννίίσσεειι  αακκόόμμηη

κκααιι  σσττοο  
κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς

Xαμόγελα και
ζεστασιά και στην 

Πρωτοχρονιάτικη γιορτή
της Πρωτοβουλίας 

Αλληλεγγύης
Πολιτών Φυλής.

Συνελήφθησαν 
στην Βαρυμπόμπη 

λαθροθήρες ελαφιών! 

Οι δράστες είχαν 
προλάβει να τεμαχίσουν

τα θηράματά τους 

Επιχορηγούνται με 107,8 εκατ. οι
Δήμοι για προνοιακά επιδόματα

"Κέρδισαν" 
οι αδικημένοι δήμοι 

- Περισσότερες θέσεις εργασίας
από τα κοινωφελή προγράμματα

Στο προσκήνιο τα ζητήματα
πολιτικής προστασίας 
στον δήμο Μεγαρέων 

Για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 
Ευθύνη των περιφερειών ο 

καθορισμός εκλογικών τμημάτων

Σελ: 3

Σελ: 16

Σελ: 5

Σελ: 6

Το διυλιστήριο στην Ελευσίνα
απογειώνει τα ΕΛΠΕ

Οι πέντε παράγοντες
που θα συμβάλουν στην
ενίσχυση των μεγεθών

του ομίλου

Σε ετοιμότητα για
την κακοκαιρία 

ο Δήμος Αχαρνών

Συνεχείς οι αποχιονισμοί
δρόμων και οι ρίψεις

αλατιού σε κομβικά σημεία 

Τη δυνατότητα 
να λειτουργήσουν
το ραδιοφωνικό

σταθμό ‘’ΞΕΝΙΟΣ
94,3’’ oι εργαζόμενοι

Παρέχει κυβερνητική 
απόφαση με ημερομηνία 23.12.2014

Σελ: 9

Σελ: 2

Σελ:  7

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 10-11

Σελ: 2

Σελ:16

ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Σε δράσεις ύψους 1,3

δισ. κατά της φτώχειας 

Σελ: 3Σελ: 3



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

∆ΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79

Τηλέφωνο:
210 55 44 246

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφό-
ρος Ειρήνης 218,  -

Γκοριτσά, 
Τηλέφωνο

2105598618

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Σαμιώτης Ιωάννης Ε.
Λεωφόρος Φυλής 83,

2102484303

Αχαρνές

Ευθυμίου Βάια Δ.
Φιλαδελφείας 157, 

Τηλέφωνο
2130146658

Λουτσίδου Αριάδνη
Πάρνηθος 95, 

Τηλέφωνο
2102445975
Εφημερία

08:00-23:00

Μάνδρα

Συμπάρδης Κων/νος
Κοροπούλη & Δήλου

Τηλέφωνο:
210 5551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά και 
τσουχτερό κρύο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 05 έως 12
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεώνη, Θεωνάς
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
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Συνελήφθησαν τρεις  λαθροθήρες ελαφιών στην Βαρυμπόμπη έπειτα μάλιστα από πολύ καιρό
στην περιοχή, παρά τα αλλεπάλληλα κρούσματα στην περιοχή της Πάρνηθας.

Αναλυτικότερα, άνδρες της Αστυνομίας  εισέβαλαν στο σπίτι του ενός εκ των 3 δραστών μετά από
καταγγελίες και αντίκρισαν τα σκοτωμένα και τεμαχισμένα ελάφια!

Οι δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Αχαρνών.
Δυστυχώς  τα κόκκινα ελάφια της Πάρνηθας, γίνονται θήραμα πολλών επιτήδειων στην περιοχή, που

δρουν ανενόχλητοι,καταστρέφοντας την πανέμορφη και σπάνια αυτή ομάδα ελαφιών.
Να θυμίσουμε ότι όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του  του Κυνηγετικού Συλλόγου

Αχαρνών, Βασίλειος Λαζάρου, οι παράνομοι  κυνηγοί δεν ανήκουν στην ομάδα του Συλλόγου .

Συνελήφθησαν στην Βαρυμπόμπη
λαθροθήρες ελαφιών! 

Οι δράστες είχαν προλάβει να τεμαχίσουν τα θηράματά τους 

Τη δυνατότητα να λειτουργήσουν το ραδιοφω-
νικό σταθμό ‘’ΞΕΝΙΟΣ 94,’’ oι εργαζόμενοι,
παρέχει απόφαση με ημερομηνία έκδοσης την
23η Δεκεμβρίου  2014 απο την υφυπουργό  και
κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφία Βούλτεψη.

Με βάση την απόφαση, με τη μεταβολή του
φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού, ο τίτλος Δημο-
τική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων
(ΔΕΡΑΛ) θα αποτελεί πλέον παρελθόν, κλείνοντας
έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας και αντιπαραθέσεων. 

Η εν λόγω απόφαση έχει να κάνει με  την αυτο-
διαχείριση στα ραδιόφωνα. Τρία λοιπόν ραδιόφω-
να στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, όπου οι
εργαζόμενοι πάλευαν για την αυτοδιαχείριση, έλα-
βαν την τελική και άκρως απαραίτητη υπογραφή
της υπουργού και ανέβηκαν και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι
σχετικές αποφάσεις. Για τον FLASH 96, τον BEST
92.6, τον δημοτικό (Άνω Λιοσίων) ΞΕΝΙΟΣ 94.3 και
τον NITRO 102.5 για την Αθήνα. Και τον STAR
97.1 για τη Θεσσαλονίκη

Τη δυνατότητα να λειτουργήσουν
το ραδιοφωνικό σταθμό 

‘’ΞΕΝΙΟΣ 94,3’’ oι εργαζόμενοι

Παρέχει κυβερνητική απόφαση  
με ημερομηνία 23.12.2014



Σε ετοιμότητα ήταν τις τελευταίες μέρες ο Δήμος
Αχαρνών προκειμένου  να αντιμετωπίσει την
επέλαση του χιονιά. Ιδιαίτερα, στους Θρακομα-

κεδόνες και την Βαρυμπόμπη από τα ξημερώματα της
παραμονής Πρωτοχρονιάς 4 οχήματα και εκχιονιστικά
μηχανήματα ήταν έξω για να ανοίγουν τους δρόμους,
ενώ παράλληλα υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας
έριχαν  αλάτι, ώστε να αποφευχθεί η ολισθηρότητα του
οδοστρώματος. 

Έκπληκτοι κάτοικοι προσήλθαν στο Δημοτικό Κατά-
στημα Θρακομακεδόνων το πρωί όταν αντίκρισαν ανοι-
χτούς και καθαρούς από το χιόνι όλους τους δρόμους
για να ευχαριστήσουν τους αρμοδίους. 

Δίπλα στα συνεργεία βρέθηκε κι ο Αντιδήμαρχος Διοί-
κησης, Θρακομακεδόνων και Υπεύθυνος Πολιτικής

Προστασίας κ. Αναστάστιος
Χίος ώστε να ενημερώνεται
άμεσα για κάθε πρόβλημα που
προκύπτει.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης
Κασσαβός επισκέφτηκε νωρίς
το πρωί το γκαράζ του Δήμου
για να διαπιστώσει ο ίδιος σε τι
κατάσταση βρίσκεται ο στόλος
σε περίπτωση που χρειαστεί η
άμεση επέμβασή του, αλλά και
τους Θρακομακεδόνες και την
Βαρυμπόμπη συνοδευόμενος
από τον Αντιδήμαρχο κ. Χίο. 

ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Και από συνεργεία
της Περιφέρειας 

Η Περιφέρεια Αττικής δεν περίμενε την εκδήλωση και
την κορύφωση της κακοκαιρίας, προκειμένου να θέσει
το μηχανισμό της σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων. Λειτουργώντας σε 24ωρη
βάση και παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών της,
η Περιφέρεια Αττικής κατάφερε από την πρώτη στιγμή
των έντονων καιρικών φαινομένων: α) να διατηρήσει
όλες τις κεντρικές αρτηρίες ανοικτές,

β) να φέρει σε πέρας τον αποχιονισμό όλων των
παράπλευρων δρόμων της Εθνικής Οδού.

Μέσα σε 2,5 ημέρες χρησιμοποιήθηκαν 1.400 τόνοι
αλάτι, καλύπτοντας τις ανάγκες όλης της επικράτειας
της Περιφέρειας Αττικής και χωρίς να ζητηθεί καμία
επέμβαση από άλλο Δήμο. 
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ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Σε δράσεις ύψους 1,3 δισ ευρώ κατά της φτώχειας 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
για την Κοινωνική Ένταξη και το οποίο έχει τεθεί

σε διαβούλευση, ήταν το αντικείμενο συνάντησης μετα-
ξύ του Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
με τον υφυπουργό κ. Βασίλη Κεγκέρογλου.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευ-
ση, θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο αρχών, προτεραιοτήτων
και στόχων για το συντονισμό, την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση όλων των παρεμβάσεων καταπολέμη-
σης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θέτει τις βασικές
προτεραιότητες και τα πεδία αξιοποίησης του Σ.Ε.Σ.
2014 – 2020.

Βάσει των προβλέψεων, τουλάχιστον 1,3 δις ευρώ θα
διατεθούν για την χρηματοδότηση δράσεων με στόχο
«την προαγωγή της ένταξης και την καταπολέμηση της
φτώχειας.

Στο πλαίσιο αυτό οι 13 Περιφέρειες καλούνται να
εκπονήσουν Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής
Ένταξης, με βάση τις αρχές της Εθνικής Στρατηγικής και
διεθνείς καλές πρακτικές.

Θα υποστηριχθούν από την ανάπτυξη του δικτύου
Περιφερειακών Παρατηρητηρίων (ένα Παρατηρητήριο 

ανά Περιφέρεια), με στόχο την παρακολούθηση των
παρεμβάσεων της Εθνικής Στρατηγικής σε περιφερεια-
κό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και
προκλήσεων, την αποτύπωση των χωρικών διαστάσε-
ων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και
την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού Μηχανι-
σμού με τοπικά δεδομένα.

Η Εθνική Στρατηγική θα στηριχθεί σε τρεις Πυλώνες,
που οριοθετούν τις βασικές προτεραιότητες δράσης των
πολιτικών κοινωνικής ένταξης την περίοδο 2015-2020.

Πυλώνας 1 «Καταπολέμηση της φτώχειας»
Πυλώνας 2 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες»
Πυλώνας 3 «Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς»

Από επιχειρησιακή άποψη, οι τρεις Πυλώνες της
Στρατηγικής εξειδικεύονται με τα βασικά εργαλεία εξυ-
πηρέτησης των Στόχων της, όπως προσδιορίζονται ως
πακέτα παρεμβάσεων («Επιχειρησιακοί Άξονες»). Οι
Επιχειρησιακοί Άξονες εξυπηρετούνται με συγκεκριμέ-
νες Προτεραιότητες Πολιτικής, οι οποίες προωθούνται
με θεματικά Μέτρα:

(α) Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Πυλώνας 1
/ Πυλώνας 2)

(β) Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των
παιδιών (Πυλώνας 1 / Πυλώνας 2)

(γ) Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων
(Πυλώνας 1 / Πυλώνας 2 / Πυλώνας3)

Οι παρεμβάσεις των Περιφερειών – Η ανάγκη εκπό-
νησης Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης
(ΠΕΣΚΕ).

Επιχορηγούνται
με 107,8 εκατ. οι

Δήμοι για προνοιακά
επιδόματα

Την επιχορήγηση
των δήμων από
τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους
του έτους 2015, με
το ποσό των
107 .838 .217 ,82
ευρώ, ενέκρινε με
απόφασή του ο
πρώην υπουργός
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν ,
Αργύρης Ντινό-
πουλος.

Στην απόφαση
επισημαίνεται ότι οι αποδιδόμενες πιστώσεις αφο-
ρούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων
στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Νοέμ-
βριο-Δεκέμβριο 2014 ή για όσο διάστημα των
μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους,
καθώς και ποσά που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες
πρόνοιες και αφορούν στην παράταση χορήγησης
προνοιακών επιδομάτων.

"Κέρδισαν" 
οι αδικημένοι δήμοι 

- Περισσότερες θέσεις εργασίας από
τα κοινωφελή προγράμματα

Οι πιέσεις απέδωσαν καρπούς και ορισμένοι
δήμοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για αδικία στην
κατανομή των θέσεων από τα Κοινωφελή Προ-
γράμματα που υλοποιούνται μέσω του ΟΑΕΔ, με
βάση τον πρώτο πίνακα, "παίρνουν" σύμφωνα με
τα στοιχεία του τελικού πίνακα, περισσότερες
θέσεις, που θα ενισχύσουν το αποδεκατισμένο
προσωπικό τους και θα συμβάλλει στην εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Σε ετοιμότητα για την 
κακοκαιρία ο Δήμος Αχαρνών

Συνεχείς οι αποχιονισμοί δρόμων 
και οι ρίψεις αλατιού σε κομβικά σημεία 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.

31/2014
Έκτακτης Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας-
Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.284
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση προϋπολογισμού
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

οικονομικού έτους 2015

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 31
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2014  ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη  και ώρα  9:00 το Δημοτι-
κό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας,  ύστε-
ρα από την με  αριθμ. πρωτ.
29083/30.12.2014    έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου σύμφωνα  με το άρθρο
67 παρ.5 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία και σύμφωνα με
το άρθρο 55 παρ.8 του Ν.
3852/2010) δεδομένου ότι σε
σύνολο μελών 26 (ο  κος Γκιόκας
Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει
ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  20
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12
Νερούτσου –Λιάσκου Αλεξάν-

δρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-

λιώτη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Δρίκος Γεώργιος
18. Αδάμ Ιωάννα
19Αδάμ Μελέτιος
20Τώρος Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Πανωλιάσκος Αθανάσιος
3Κώνστα Αγλαια
4Κανάκης Κωνσταντίνος
5Θεοδώρου Χαράλαμπος
6Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα
και εισηγούμενος το  2ο  θέμα της
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο
αποφασίστηκε να συζητηθεί ομό-

φωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφι-
σης προϋπολογισμού ) έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου  τα παρακάτω

Για το οικονομικό έτος 2015
εκδόθηκε η ΚΥΑ
οικ.29530/25.07.2014 : Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2015 προϋπο-
λογισμού και τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ
253 Β΄) απόφαση «περί καθορι-
σμού του τύπου του προϋπολογι-
σμού Δήμου & Κοινοτήτων»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε  και
ισχύει

Περαιτέρω, τίθενται υπόψη οι
διατάξεις  του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013, και του άρθρου 266
του Ν.3852/2010 , και με τις οποί-
ες έχει απομπλακεί η ψήφιση και
εκτέλεση του προϋπολογισμού
από το Πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρό-
γραμμα Δράσης που οφείλει να
εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
ψήφιση και εκτέλεση του προϋ-
πολογισμού έκαστου έτους των
δήμων, είναι η προηγούμενη
κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμ-
ματος για το έτος αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την
υπ’ αριθμ. 268/2014 απόφασή
του ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμ-
μα έργων Δήμου Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας για το έτος 2015

Την με αριθμ. πρωτ.
1942/31.12.2014 γνωμοδότηση

του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Επισημάνθηκε ότι ο μήνας ανα-
φοράς για την σύνταξη του προϋ-
πολογισμού είναι ο Ιούλιος 2014. 

Αμέσως μετά η Δήμαρχος
δήλωσε ότι δεδομένου ότι μετά
από την διενέργεια επαναληπτι-
κών εκλογών  και την ανάληψη
των καθηκόντων από την νέα
Δημοτική Αρχή στις 26.12.2014
ήταν αδύνατο να συγκροτηθούν
και να συνεδριάσουν όλα τα
αρμόδια συλλογικά όργανα (Εκτε-
λεστική Επιτροπή , Δημοτική Επι-
τροπή Διαβούλευσης και Οικονο-
μική Επιτροπή)  και να τηρηθεί η
προβλεπόμενη στο άρθρο 77 του
Ν. 4172 /2013 διαδικασία για την
ψήφιση του προϋπολογισμού.
Επομένως στη συνέχεια ζήτησε
από το Σώμα να ψηφίσει τον
προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2015 λαμβάνοντας υπόψη
την αναγκαιότητα για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου επισημαί-
νοντας ότι η νέα Διοίκηση θα προ-
σπαθήσει με αναμορφώσεις στην
τροποποίησή του που θα αποτυ-
πώνεται η διαφορετική αντιμετώ-
πιση των προτεραιοτήτων των
πολιτών.   

Κατόπιν των ανωτέρω σας
καλώ να ψηφίσουμε για τον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου οικονομι-
κού έτους 2015. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του

προέδρου και έλαβε υπόψη του
- τις διατάξεις των άρθρων

65,67 παρ. 5, 69 του
Ν.3852/2010 και 159 παρ.1 του
Ν. 3463/2006

- την περίπτ. α΄ της παρ.1 του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- το άρθρο 77 του Ν.4172/2013
- το άρθρο 266 του

Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ. 3 του άρθρου 76 και

τις περιπτ. δ΄ και ε΄ του άρθρου
63 του Ν. 3852/2010 

- Την υπ’ αρ. 30842/31.07.2013
ΚΥΑ

- Το σχέδιο του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας του έτους  2015 όπως κατα-
τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

-Το με αριθμ. πρωτ.
1942/31.10.2014 έγγραφο του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

-Το τεχνικό πρόγραμμα έργων
οικονομικού έτους 2015 Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

Και έπειτα από διαλογική συζή-
τηση 

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογι-
σμό του έτους 2015, όπως
εμφανίζονται στο επισυναπτό-
μενο κείμενο το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης. 

Β. Συνοπτική κατάσταση του
προϋπολογισμού να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου και
να δημοσιευθεί σε μία (1) του-
λάχιστον ημερήσια ή εβδομαδι-
αία τοπική εφημερίδα ή, εάν
τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερί-

δα που εκδίδεται στα όρια του
νομού που εδρεύει ο δήμος.

Γ. Η παρούσα απόφαση με
βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν.
3861/2010 «πρόγραμμα διαύ-
γεια», πρέπει να αναρτηθεί στο
διαδίκτυο διαφορετικά δεν
εκτελείται.

Η απόφαση πήρε αα 284
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-

τη Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Αδάμ Ιωάννα
Δρίκος Γεώργιος
Τώρος Αθανάσιος
Αδάμ Μελέτιος

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    

Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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Στον Θανάση Μπούρα
το φλουρί της 

πρωτοχρονιάτικης πιτας 
της Νέας Δημοκρατίας

Ο Θανάσης Μπούρας ήταν ο τυχερός που βρήκε
το φλουρί στην πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα της
ΝΔ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟ του κόμματος
δεν έκρυβε τη χαρά του ενώ εισέπραξε ευχές για το
νέο έτος αλλά και για την προεκλογική περίοδο. 
Ο ίδιος δήλωσε πως «Αυτός ο οιωνός πρέπει να είναι το δικό μας στοίχημα στην Κοινοβουλευ-

τική Ομάδα, μετά τις εκλογές να είμαστε περισσότεροι και ακόμα πιο δυνατοί στη Βουλή».

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της
υπ’ αριθμ. 30/2014
Έκτακτης Συνεδρία-

σης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Μάνδρας-

Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.281
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για
τον καθορισμό τιμήμα-
τος μίσθωσης αιγιαλού

για το έτος 2015.

Στη Μάνδρα  ,σήμερα
στις 30 του μήνα Δεκεμ-
βρίου του έτους 2014
ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη  και ώρα  17:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου συνήλθε σε έκτα-
κτη  δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας,
ύστερα από την με  αριθμ.
πρωτ. 29017/30.112.2014
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου , η οποία γνω-
στοποιήθηκε στα μέλη και
αναρτήθηκε στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου σύμφωνα
με το άρθρο 67 παρ.5 του
Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία
και σύμφωνα με το άρθρο
55 παρ.8 του Ν.
3852/2010) δεδομένου ότι
σε σύνολο μελών 26 (ο
κος Γκιόκας Ιωάννης του
Σωτηρίου) δεν έχει ορκι-
στεί μέχρι και την ημέρα
της συνεδρίασης) παρα-
βρέθηκαν  18 δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπ ακωνσταντ ίνου

Αγγελική

3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου

Αλεξάνδρα
13Παπ ακωνσταντής

Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-

Ρουμελιώτη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλα-

μπος
18. Αδάμ Ιωάννα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Κολοβέντζος Παναγιώ-
της

2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανά-

σιος

6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης
με παρούσα  και   τη
Δήμαρχο κα Κριεκούκη
Ιωάννα και εισηγούμενος
το  15ο  θέμα της ημερή-
σιας διάταξης (και το
οποίο αποφασίστηκε να
συζητηθεί ομόφωνα λόγω
αναγκαιότητας ψήφισης
προϋπολογισμού )ανέφε-
ρε ότι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο
με την 176/2013 απόφα-
σή του είχε καθορίσει το
τίμημα μίσθωσης αιγιαλού
σε 15,00€ ανά τ.μ.

Στη συνέχεια ο πρόε-
δρος αναφέρθηκε στο
από 4.10.2014 έγγραφο
του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας με θέμα :
«Πρόταση για λήψη από-
φασης αναπροσαρμογής
ή μη τελών και φόρων για

το έτος 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά τα ανωτέρω και

αφού έλαβε υπόψη του
την 176/2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, και την 802/2014 από-
φαση της Οικονομικής
Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειο-
ψηφία

Με 17 ψήφους υπέρ
και 1 ψήφο κατά ( του
Δημοτικού Συμβούλου
κου Θεοδώρου Χαράλα-
μπου )

1. Καθορίζει το τίμημα
μίσθωσης αιγιαλού  για
το έτος 2015 σε 15,00€ 

Η απόφαση πήρε αα
281

Αφού συντάχθηκε υπο-
γράφεται όπως ακολου-
θεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:

Π α π α κ ω ν σ τα ν τ ί ν ο υ
Αγγελική 

Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λ ιάσκου

Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέ-

τιος
Κώνστα Ελένη
Παπ ακωνσταντ ίνου-

Ρουμελιώτη Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    
Η Δήμαρχος    

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΓΑΜΟΣ

Ο Ερωτοκρίτου Χρήστος του Ανδρέα 
και της Παναγιώτας, το γένος Κάκου,
που γεννήθηκε στη Αθήνα και κατοικεί

στον Ασπροπυργο, και η Μπουκουβάλα 
Ελπίδα-Χριστίνα, του  Ευαγγέλου και της

Μαρίας, το γένος Κουτσοχρήστου, 
που γεννήθηκε Αθήνα και κατοικεί 

στη Μάνδρα Aττικής , πρόκειται να έλθουν 
σε γάμο που θα τελεστεί  

στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.
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Πρωτοχρονιάτικη πίτα στη Χασιά 

Την πρώτη ημέρα
του έτους, σε
εορταστικό κλίμα,

με φόντο το χιονισμένο
τοπίο και… ειδικά «εφέ»
τις… χιονονιφάδες, κόπη-
κε η πρώτη πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα για τον Δήμο
Φυλής, στη Δημοτική
Ενότητα Φυλής (Χασιά). 

Μετά τη θεία λειτουργία
και τη δοξολογία για την
υποδοχή του νέου έτους στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο πρώην Δημαρχείο Φυλής κι
ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με δύναμη και υγεία.

Εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και εργαζόμενοι αντάλλαξαν ευχές για καλή
και δημιουργική χρονιά. Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ο οικοδεσπότης
Αντιδήμαρχος Φυλής,  Σπύρος Μπρέμπος, υποδέχθηκε τον Δήμαρχο Χρήστο
Παππού, τους Αντιδημάρχους Αθανάσιο Σχίζα και Γιάννη Μαυροειδάκο, τους Ανα-
πληρωτές Δημάρχους Μαρίνο Σαρλά και Νίκο Χατζητρακόσια, τους Προέδρους
Παιδικών Σταθμών Βαγγέλη Σταματάκο και Γιώργο Κούρκουλο, τον Δημοτικό Σύμ-
βουλο Γιώργο Αβράμη και τον Τοπικό Σύμβουλο Δημήτρη Κοψαχείλη, έχοντας στο
πλευρό του την πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Φυλής Ελένη Λιάκου και τους
Τοπικούς  Συμβούλους  Στέλιο Νίκα και Κώστα Μπρέμπο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης, Άνω Λιοσίων 
η επίσημη υποδοχή του νέου έτους, 
στο δήμο Φυλής.

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Άνω Λιοσίων πραγματο-
ποιήθηκε η επίσημη υποδοχή του νέου έτους, στο δήμο Φυλής.Στην
καθιερωμένη δοξολογία παρέστησαν, εκ μέρους της διοίκησης του

Δήμου, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης, ο
Αναπλ. Δήμαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας και πλήθος κόσμου.

Ευχές για το νέον έτος απηύθυνε ο πατήρ Κανέλλος ενώ ο πατήρ Φανούριος
ευχαρίστησε το εκκλησιαστικό συμβούλιο, τις κυρίες του φιλοπτώχου και τους
ενορίτες για τη στήριξή τους στο φιλανθρωπικό έργο τα Ενορίας.

Στο πλαίσιο της πιστής τήρησης του εθίμου για τον εξορκισμό του κακού, μετα-
κινήθηκαν, στη διάρκεια της δοξολογίας, οι πολυέλαιοι του Ιερού Ναού.

Το πανηγυρικό κλίμα της μέρας τόνισε η Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής, με επι-
κεφαλής τον αρχιμουσικό Νίκο Καλομοίρη. Από τους μαθητές του

καταυλισμού ΚΑΠΟΤΑ στο
Δήμο Αχαρνών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο Αχαρ-
νών και ιδιαίτερα την Αντιδήμαρχο Κοινω-
νικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών που
επισκέφθηκε το 28ο Δημοτικό Σχολείο, τη
Δευτέρα 22-12-2014, προκειμένου να
μοιράσει ρούχα και παιχνίδια στους
μικρούς μαθητές μας. Την κ. Ελένη Σαχ

σανίδη συνόδευαν αθλητές της ερασιτε-
χνικής ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ, οι
οποίοι συνομίλησαν με τα παιδιά και
αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες ευχές. Η
πρωτοβουλία αυτή, έδωσε ιδιαίτερη χαρά
στους μαθητές μας που έρχονται καθημε-
ρινά αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες.

Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε
«Καλές Γιορτές» και «Καλή Χρονιά», με
υγεία και ευτυχία!

Η  Δ/ντρια του Σχολείου
Ελένη Καμπόλη

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερ--

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

τητας.       τητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε 
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. 
Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14
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Περιφέρεια Αττικής:
Μπαράζ ελέγχων από την
πρώτη Κυριακή του 2015

Στα πλαίσια των εντατικών ελέγχων, που διε-
νεργεί η Περιφέρεια Αττικής, κλιμάκια ελέγχου
βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να επο-
πτεύσουν την ομαλή λειτουργία της εμπορικής
αγοράς την πρώτη Κυριακή του χρόνου, στις 4
Ιανουαρίου και στους δώδεκα Δήμους της Περι-
φερειακής Ενότητας του Βόρειου Τομέα Αθη-
νών. 

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης του
Βόρειου Τομέα, Γιώργος Καραμέρος, η Περιφέ-
ρεια Αττικής είναι αποφασισμένη με όλα τα δια-
θέσιμα μέσα να διασφαλίσει για εμπόρους,
εργαζόμενους και καταναλωτές υγιή επιχειρη-
ματικότητα, διενεργώντας τους απαραίτητους
ελέγχους, για τη σύννομη τήρηση του ωραρίου
λειτουργίας των καταστημάτων και των υγειονο-
μικών διατάξεων.

ΗΔ ι ε ύ θ υ ν σ η
Α κ α δ η μ ί α ς
Ποδοσφαίρου-

του Ολυμπιακού στοχεύ-
ει όχι μόνο στην προώ-
θηση του ποδοσφαίρου,
την ανάπτυξη του αθλη-
τισμού και την εμπέδω-
ση των ιδεών και αρχών
που πρεσβεύει το αθλη-
τικό κίνημα, αλλά και
στην καλλιέργεια της κοι-
νωνικής ευαισθησίας

των νεαρών
α θ λ η τ ώ ν
που συμμε-
τέχουν στα
τ μ ή μ α τ α
υποδομών.

Στο πλαί-
σιο αυτό, το
δίκτυο των
σχολών μας
που έχει
εντάξει μία
μορφή "εται-
ρικής κοινω-
νικής ευθύ-
νης" 

στις δρά-
σεις και πρακτικές που εφαρμόζει, αναλαμβάνει πρω-
τοβουλίες και στηρίζει εμπράκτως ευρύτερα στρώμα-
τα της κοινωνίας μας που έχουν ανάγκη.

Με αυτόν τον τρόπο όλα
τα παιδιά, μέσω της συμμε-
τοχής τους στις σχολές
ποδοσφαίρου, αναπτύσ-
σουν κοινωνική ευαισθησία
και συμπαρίστανται, ως
ενεργοί πολίτες, στα προ-
βλήματα που δοκιμάζουν
μεμονωμένα άτομα και οικο-
γένειες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι
και φέτος, οι σχολέςτης ομά-
δος  επισκέφθηκαν ιδρύμα-
τα για να προσφέρουν στιγ-

μές αγά-
πης, χαράς
και αλλη-
λ ε γ γ ύ η ς
σ τ ο υ ς
συνανθρώ-
πους μας. 

Οι σχολές
στον Ταύρο
και τον
Α σ π ρ ό -
πυργο επι-
σκέφθηκαν
την κιβωτό
του κόσμου
και το
κέντρο αγά-

πης Ελευσίνας, αντίστοιχα, και έδωσαν από μία επι-
ταγή 1.000 ευρώ στο καθένα, ενώ μοίρασαν και δώρα
UNICEF από το Red Store.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 

& 210 5571996

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Σας καλούμε την Τρίτη (6-1-2015) και ώρα 9:30

π.μ. στην Ιερά Μονή «Κοιμήσεως της Θεοτόκου»
(Σκαραμαγκά), στις εκδηλώσεις εορτασμού των

ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ και στις 10:30 π.μ. στην παραλία
Σκαραμαγκά όπου θα τελεστεί ο καθαγιασμός

των υδάτων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Δώρα και ευχές στο Κέντρο
Αγάπης Ελευσίνας 

μοίρασαν οι σχολές του Ολυμπιακού από τον Ασπρόπυργο
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Αγάπη, παιδικά χαμόγελα,
ζεστασιά και, κυρίως,
αλληλεγγύη γέμισε η

αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου
Λυκείου Άνω Λιοσίων, στην Πρω-
τοχρονιάτικη γιορτή που διοργά-
νωσε για τα παιδιά, η Πρωτοβου-
λία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής.

Η συντονίστρια Γεωργία Γούλα και
τα μέλη της Αλληλεγγύης πρόσφε-
ραν, για μια ακόμα φορά, από το
περίσσευμα της ψυχής τους, προκει-
μένου να δώσουν μια νότα χαράς
στους μικρούς και μεγάλους τους
φίλους… 

Ποπ κορν και μαλλί της γριάς,
γλυκά, χυμοί, χορός και γυμναστική
από την Αριστονίκη και ένας άγιος
Βασίλης… θηλυκός και διαφορετικός
από τους άλλους συνέθεσαν τη λιτή
αλλά ζεστή εκδήλωση.

Οι αθλήτριες της Αριστονίκης εντυ-
πωσίασαν με τη δεινότητά τους τα
μικρά παιδιά ενώ ο Άγιος Βασίλης
πρόσφερε τα δώρα που περίμεναν
με ανυπομονησία.

Να σημειωθεί, ότι τα γλυκά πρό-
σφεραν το κατάστημα ηλεκτρικών
ειδών ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ και ο
Χρήστος Ρούσσας, τους χυμούς 

ο δημοτικός σύμβουλος Θεοδόσης
Δρόλιας, το ποπ κορν και το μαλλί
της γριάς η οργάνωση «Αλληλεγγύη
για όλους» ενώ τα δώρα που προ-
σφέρθηκαν στα παιδιά αγοράστηκαν
από χρήματα των μελών της Αλλη-
λεγγύης Φυλής και από λαχειοφόρο
αγορά που έκαναν το προηγούμενο
διάστημα.

Λίγα λόγια και πολλές ευχές απηύ-
θυναν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Πάντζας και ο πολιτευτής
του ίδιου κόμματος Πάνος Σκουρο-
λιάκος.

Την έννοια της αλληλεγγύης ως
αντίδοτο στη φτώχεια που προάγουν 

τέτοιες κινήσεις, οι οποίες στηρίζο-
νται στην ανθρωπιά και τις κοινωνι-
κές σχέσεις, επεσήμανε ο δημοτικός
σύμβουλος Θεοδόσης Δρόλιας.
«Όλοι οι άνθρωποι αποτελούν κομ-
μάτι του συνόλου και όλοι μαζί έχουν
κάτι να προσφέρουν. Γιατί, φτωχός
δεν είναι εκείνος που δεν έχει χρήμα-
τα αλλά εκείνος που δε μπορεί να
προσφέρει τίποτα στην κοινωνία
όπου ζει» πρόσθεσε και ευχήθηκε η
χρονιά που έρχεται να φέρει ελπίδα
και ευημερία.

Την ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες
πρωτοβουλίες για να αυξάνεται η
αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγ

γύης και να μειώνεται η αίσθηση
της ανασφάλειας των πολιτών, τόνι-
σε ο πρόεδρος του συλλόγου Ηπει-
ρωτών Χρήστος Ρούσσας, προσθέ-
τοντας ότι η Αλληλεγγύη δεν είναι μια
πράξη φιλανθρωπίας αλλά μια
πράξη ενότητας μεταξύ ίσων ανθρώ-
πων. Ευχήθηκε, επίσης, το 2015 να
είναι πραγματικά μια καλή χρονιά,
όπου θα κυριαρχήσει η ελπίδα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή
που τα μέλη της Αλληλεγγύης Φυλής
ένωσαν τα χέρια τους σχηματίζοντας
το σήμα της Αλλεληγγύης και δείχνο-
ντας το δρόμο για το μέλλον και τη
συνέχεια των πρωτοβουλιών τους…

Xαμόγελα και ζεστασιά και στην Πρωτοχρονιάτικη 
γιορτή της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

22.5.14

Δοξολογία για τον ερχομό του
Νέου Έτους 

στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Βλασίου

Μετά την δοξολογία για  τον ερχομό νεου ετους που
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ Αθηναγόρας ακολούθη-
σε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας την
οποία έκοψε μαζί με τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασ-
σαβό.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός για το νέο έτος ευχή-
θηκε «Υγεία, οικογενειακή ευτυχία και πρόοδο. Να είμα-
στε όλοι καλά, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με αξιο-
πρέπεια, κοινωνική αλληλεγγύη και δύναμη. Το 2015 να
είναι για όλους μας και για τον Δήμο μας μία χρονιά ανά-

καμψης και δημιουργίας. Καλή χρονιά σε όλους
μας.»

Το παρών στην δοξολογία έδωσαν μεταξύ πλή-
θους πιστών η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης κα Εύη Χριστοφιλοπούλου,οι Βουλευ-
τές κκ. Βλάχος, Μπούρας, Οικονόμου, Μητρό-
πουλος, ο Υποπτέραρχος κ. Τσαλίκης, εκπρό-
σωποι των Σωμάτων Ασφαλείας,  οι Αντιδήμαρ-
χοι κκ. Αναστάσιος Χίος, Θεόδωρος Συρινίδης,
Ελένη Σαχσανίδου, Παναγιώτης Πολυμενέας, ο
Πρόεδρος ΔΗΦΑ κ. Δασκαλάκης, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κκ. Πεδιαδίτης, Ρούσσας, Ντούρος,
Βρεττός, Αναγνωστόπουλος, Λαζάρου.  

Μετά το πέρας της δοξολογίας η Φιλαρμονική
του Δήμου Αχαρνών υπό την καθοδήγηση του
Αντώνη Αμπαρτζάκη έπαιξε πρωτοχρονιάτικα
τραγούδια δίνοντας έναν εορταστικό τόνο στην
κεντρική πλατεία των Αχαρνών.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος 23/12/2014
Αρ. Πρωτ. : 264

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επι-
τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου Ασπροπύρ-
γου διακηρύσσει Πρόχειρο Δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την Προμή-
θεια γραφικής ύλης των σχο-
λείων της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, προϋπολογι-
σμού 54.406,52€ για την κάλυ-
ψη των αναγκών τους με κρι-
τήριο κατακύρωσης την χαμη-
λότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν τα τεύχη της
μελέτης από το γραφείο της Σχο-
λικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2,
3ος όροφος στον Ασπρόπυργο. 

Οι προσφορές θα παραδίδο-
νται στην επιτροπή αξιολόγησης
των διαγωνισμών την Δευτέρα
12 Ιανουαρίου 2015, από τις
13.30 μ.μ. έως 14.00 μ. μ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό θα είναι 2% επί του
προϋπολογισμού και ορίζεται
στο ποσό των 1.088,13 ευρώ
(χιλίων ογδόντα οκτώ ευρώ και
δεκατριών λεπτών).  

Σε περίπτωση που κατατεθεί
προσφορά για μέρος της προ-
μήθειας,  το ποσοστό εγγύησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό θα
είναι 2% επί του προϋπολογι-
σμού της ομάδας ή των ομάδων
των ειδών για τα οποία θα κατα-
τεθεί η προσφορά.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες στο γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Ασπροπύργου, επί
της οδού Αγ. Μαρίνης 2 στον 3ο
όροφο. Τηλέφωνο: 213 200
6471.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία θα κάνουν
και πάλι... κάθοδο προς την Ελλάδα και θα
δημιουργήσουν ένα νέο σκηνικό χιονοκακοκαι-

ρίας, ενώ σύμφωνα και με την πρόγνωση της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι χιονοπτώσεις
που θα σημειωθούν ανήμερα της γιορτής των Θεοφα-
νείων και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου θα είναι κατά
τόπους έντονες.

Το σκηνικό του καιρού, μετά την πρόσκαιρη βελτίωση
του Σαββάτου (3/1), αλλάζει ξανά  με νέα επιδείνωση .
Έτσι, από σήμερα Δευτέρα 5 Γενάρη, στην ανατολική
και νότια χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με βροχές και
χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στην
υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ θα επικρατή-
σουν παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βρο-
χών στα νότια και πρόσκαιρων χιονοπτώσεων στα
βόρεια. 

Η θερμοκρασία θα πάρει και πάλι την... κατιούσα
και θα πέσει από βορρά προς νότο.

Την Τρίτη των Θεοφανείων (06/01/2015) και την
Τετάρτη (07/01/2015) στην ανατολική και νότια χώρα θα
επικρατήσουν νεφώσεις, με χιονόνερο στις παραθαλάσ-
σιες περιοχές και χιονοπτώσεις στις υπόλοιπες, συμπε-
ριλαμβανομένων και των πεδινών. 

ΕΜΥ σημειώνει ότι τα φαινόμενα κατά τόπους αναμέ-
νονται ισχυρά, ενώ δεν αποκλείεται χιονοπτώσεις να
σημειωθούν -σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστι-
κά δεδομένα- ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, τις βρα-
δινές ώρες της Τρίτης προς τα ξημερώματα της Τετάρ-
της. 

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα αισθητή πτώση και
αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και σε περιοχές της Αθή

νας θα αγγίξει το μηδέν, ενώ σε πολλές περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας θα επικρατήσει ολικός παγετός. Το
νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να αρχίσει να υποχω-
ρεί από τις ανατολικές περιοχές της Ελλάδας από τις
πρώτες μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου,
οπότε και θα σταματήσουν οι χιονοπτώσεις. 

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αίθριος καιρός
και η θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα
αρχίσει να ανεβαίνει. 

Τη νύχτα, όμως και νωρίς το πρωί σε όλη την Ελλάδα
θα σημειωθεί παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα κεντρι-
κά και βόρεια. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι από τις πρώτες κιόλας ημέρες, ο
Γενάρης θα δείξει... απειλητικά τα δόντια του, συνεχίζο-
ντας με την ίδια δυναμική τις «λευκές» επισκέψεις με τις
οποίες μας αποχαιρέτησε ο Δεκέμβριος...

ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ      
ΚΚΑΑΚΚΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΔΔΡΡΙΙΜΜΥΥ    
ΨΨΥΥΧΧΟΟΣΣ  ΤΤΑΑ  ΘΘΕΕΟΟΦΦΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ

ΘΘαα  χχιιοοννίίσσεειι   αακκόόμμηη  κκααιι   σσττοο  
κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς..

ΑΣΕΠ: Τί ισχύει για τις προσλήψεις 
κατά την προεκλογική περίοδο

Στην υπενθύμιση ότι κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη
βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης απαγορεύεται
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή

την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώ-
πων τους, προχώρησε το ΑΣΕΠ, επικαλούμενο εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με αυτή η απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες
τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά
νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης διορισμού ή πρό-
σληψης. Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπι-
κού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπι-
κού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν
υπογράφονται πράξεις διορισμού. 

Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών
διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την
ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης
της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών , από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015
μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ
που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση. 

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινω-
θεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη
λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος
χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.

Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απα-
γόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέρ-
γειές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομή-
λι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ Για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 

Ευθύνη των περιφερειών ο 
καθορισμός εκλογικών τμημάτων

Ο αντιπεριφερει-
άρχης της περι-
φερειακής ενότη-
τας της έδρας
κάθε νομού είναι
αρμόδιος για τον
καθορισμό εκλο-
γικών τμημάτων
και καταστημάτων
ψηφοφορίας για
τις γενικές βου-
λευτικές εκλογές
της 25ης Ιανουα-
ρίου 2015. Συγκε-
κριμένα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι «τα εκλογικά τμήματα και
τα καταστήματα ψηφοφορίας καθορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερει-
άρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, με την οποία ενερ-
γείται η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα. 

Επίσης ο χρόνος για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημά-
των ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο μετά την έναρξη
της προεκλογικής περιόδου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’

αριθμ. 30/2014
Έκτακτης Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Μάν-
δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.274
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον καθο-
ρισμό τελών πεζοδρομίων ,
οδών, και γενικά κοινόχρη-

στων χώρων για το έτος 2015 

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 30 του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014
ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και
ώρα  17:00 το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου συνήλθε σε έκτα-
κτη  δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα
από την με  αριθμ. πρωτ.
29017/30.112.2014    έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου σύμφωνα  με το άρθρο
67 παρ.5 του Ν 3852/10
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία και σύμφωνα με
το άρθρο 55 παρ.8 του Ν.
3852/2010) δεδομένου ότι σε
σύνολο μελών 26 (ο  κος Γκιόκας
Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει
ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  18
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου Αλεξάν-
δρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-
τη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλαμπος

18. Αδάμ Ιωάννα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανάσιος
6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα
και εισηγούμενος το  8ο  θέμα της
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο
αποφασίστηκε να συζητηθεί ομό-
φωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφι-
σης προϋπολογισμού )ανέφερε
ότι:
Το  Δημοτικό Συμβούλιο με την
167/2013 απόφασή του είχε
καθορίσει τα τέλη πεζοδρομίων ,
οδών, και γενικά κοινόχρηστων
χώρων για το έτος 2014 ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ
Για έκθεση εμπορευμάτων ή
τραπεζοκαθισμάτων (ετήσιο
ανά τ.μ.) 
α΄ ζώνη
Πλατεία Χατζημήτρου, πλ.
Κοροπούλη, πλ. Γκλιάτη &
οδός Ρόκα 4,40 €/τ.μ./ έτος
β΄ ζώνη
Υπόλοιπες πλατείες , δρόμοι &
κοινόχρηστοι χώροι 3,82 €/τ.μ./
έτος
Για τεχνικοοικοδομικές εργα-
σίες (μηνιαίο ανά  τ.μ)

α΄ ζώνη
Πλατεία Χατζημήτρου, πλ.
Κοροπούλη, πλ. Γκλιάτη & οδοί
Ρόκα, Κοροπούλη και Αγ. Αικα-
τερίνης 3,37€/τ.μ./μήνα
β΄ ζώνη

Υπόλοιπες πλατείες , δρόμοι &
κοινόχρηστοι χώροι 2,64
€/τ.μ./μήνα
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο (καντίνες, πωλητές οπω-
ροκηπευτκών κλπ) (ετήσιο ανά
τ.μ) 102,71/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για στάσιμους μικροπω-
λητές κατά τη διάρκεια θρησκευτι-
κών εμποροπανηγύρεων και για
χρονικό διάστημα μικρότερο του
μήνα 5,13 €/τ.μ./ημέρα

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΛΙΩΝ

1. Για τον οικισμό του Πόρτο
Γερμενό
Τέλος χρήσης πλατειών και
πεζοδρομίων: 6,75 €/τ.μ./έτος

2. Για τα Βίλια και τους υπόλοι-
πους οικισμούς
Τέλος χρήσης πλατειών: 5,06
€€/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων:
3,37 € /τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο (καντίνες, πωλητές οπω-
ροκηπευτκών κλπ) (ετήσιο ανά
τ.μ) 102,71/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για στάσιμους μικροπω-
λητές κατά τη διάρκεια θρησκευτι-
κών εμποροπανηγύρεων και για
χρονικό διάστημα μικρότερο του
μήνα 5,13 €/τ.μ./ημέρα
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ
Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων
(πλατείες κλπ.) από εκμεταλλευ-
τές καταστημάτων: 4,84
€/τ.μ./έτος 
Τεχνικοοικοδομικές εργασίες:
0,88 €/ τ.μ./μήνα  
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο (καντίνες, πωλητές οπω-
ροκηπευτκών κλπ) (ετήσιο ανά
τ.μ) 102,71/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για στάσιμους μικροπω-
λητές κατά τη διάρκεια θρησκευτι-
κών εμποροπανηγύρεων  και για
χρονικό διάστημα μικρότερο του
μήνα 5,13 €/τ.μ./ημέρα

Δ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΝΟΗΣ
Για τους επαγγελματίες (παρ.
3α άρθρ. 3 του Ν. 1080/80)
α΄ ζώνη
Πλατεία Λαού: 3,00 €/τ.μ./έτος 
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο (καντίνες, πωλητές
οπωροκηπευτκών κλπ) (ετήσιο
ανά τ.μ) 102,71/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για στάσιμους μικρο-
πωλητές κατά τη διάρκεια θρη-
σκευτικών εμποροπανηγύρε-
ων και για χρονικό διάστημα
μικρότερο του μήνα 5 ,1 3
€/τ.μ./ημέρα

Στη συνέχεια ανάφερε ότι σύμφω-
να με την υποπαρ. ΣΤ2 του
άρθρου 1 του Ν 4093/2012 οι
δικαιούχοι αδειών περιπτέρων
υπόκεινται πλέον σε υποχρέωση
καταβολής τέλους για τον κοινό-
χρηστο χώρο που καταλαμβάνει
η κατασκευή του περιπτέρου
(οικίσκος) . Το τέλος καθορίζεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του Ν 1080/80 και ορίζεται ετή-
σιο κατά τετραγωνικό μέτρο , ανε-
ξαρτήτως χρόνου χρήσεως και
αναλόγως της περιοχής στην
οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιού-
μενος χώρος .
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανα-
φέρθηκε στο από 4.10.2014
έγγραφο του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας με θέμα : «Πρόταση
για λήψη απόφασης αναπροσαρ-
μογής ή μη τελών και φόρων για
το έτος 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε
υπόψη του την 167/2013 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου, και
την 795/2014 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής 
 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο
κατά ( του Δημοτικού Συμβούλου
κου Θεοδώρου Χαράλαμπου )
Καθορίζει τα τέλη πεζοδρομίων ,
οδών, και γενικά κοινόχρηστων
χώρων για το έτος 2015 ως ακο-
λούθως: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ
Για έκθεση εμπορευμάτων ή
τραπεζοκαθισμάτων (ετήσιο
ανά τ.μ.) 
α΄ ζώνη
Πλατεία Χατζημήτρου, πλ.
Κοροπούλη, πλ. Γκλιάτη &
οδός Ρόκα 4,40 €/τ.μ./ έτος
β΄ ζώνη

Υπόλοιπες πλατείες , δρόμοι &
κοινόχρηστοι χώροι 3,82 €/τ.μ./
έτος
Για τεχνικοοικοδομικές εργα-
σίες (μηνιαίο ανά  τ.μ)
α΄ ζώνη
Πλατεία Χατζημήτρου, πλ.
Κοροπούλη, πλ. Γκλιάτη & οδοί
Ρόκα, Κοροπούλη και Αγ. Αικα-
τερίνης 3,37€/τ.μ./μήνα β ΄
ζώνη
Υπόλοιπες πλατείες , δρόμοι &

κοινόχρηστοι χώροι 2,64
€/τ.μ./μήνα
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο (καντίνες, πωλητές
οπωροκηπευτκών κλπ) (ετήσιο
ανά τ.μ) 102,71/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για στάσιμους μικρο-
πωλητές κατά τη διάρκεια θρη-
σκευτικών εμποροπανηγύρε-
ων και για χρονικό διάστημα
μικρότερο του μήνα 5 ,1 3
€/τ.μ./ημέρα
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για τον οικίσκο περι-
πτέρου 20,00 €/τ.μ./ έτος

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΛΙΩΝ

1. Για τον οικισμό του Πόρτο
Γερμενό
Τέλος χρήσης πλατειών και
πεζοδρομίων: 6,75 €/τ.μ./έτος

2. Για τα Βίλια και τους υπό-
λοιπους οικισμούς
Τέλος χρήσης πλατειών: 5,06
€€/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων:
3,37 € /τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο (καντίνες, πωλητές οπω-
ροκηπευτκών κλπ) (ετήσιο ανά
τ.μ) 102,71/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για στάσιμους μικροπω-
λητές κατά τη διάρκεια θρησκευτι-
κών εμποροπανηγύρεων και για
χρονικό διάστημα μικρότερο του
μήνα 5 ,1 3
€/τ.μ./ημέρα
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για τον οικίσκο περιπτέ-
ρου 20,00 €/τ.μ./ έτος

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων
(πλατείες κλπ.) από εκμεταλλευ-
τές καταστημάτων: 4,84
€/τ.μ./έτος 
Τεχνικοοικοδομικές εργασίες:
0,88 €/ τ.μ./μήνα  
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο (καντίνες, πωλητές οπω-
ροκηπευτκών κλπ) (ετήσιο ανά
τ.μ) 102,71/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για στάσιμους μικροπω-
λητές κατά τη διάρκεια θρησκευτι-

κών εμποροπανηγύρεων  και για
χρονικό διάστημα μικρότερο του
μήνα 5 ,1 3
€/τ.μ./ημέρα
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για τον οικίσκο περιπτέ-
ρου 20,00 €/τ.μ./ έτος

Δ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΝΟΗΣ

Για τους επαγγελματίες (παρ. 3α
άρθρ. 3 του Ν. 1080/80)
α΄ ζώνη
Πλατεία Λαού: 3,00 €/τ.μ./έτος 
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο (καντίνες, πωλητές οπω-
ροκηπευτκών κλπ) (ετήσιο ανά
τ.μ) 102,71/τ.μ./έτος
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για στάσιμους μικροπω-
λητές κατά τη διάρκεια θρησκευτι-
κών εμποροπανηγύρεων και για
χρονικό διάστημα μικρότερο του
μήνα 5 ,1 3
€/τ.μ./ημέρα
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για τον οικίσκο περιπτέ-
ρου 20,00 €/τ.μ./ έτος

Η απόφαση πήρε αα 274
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται
όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:

Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη
Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    

Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.

30/2014
Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.270
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον καθορι-
σμό συντελεστών Δημοτικών Τελών
καθαριότητας και φωτισμού) για το

έτος 2015

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 30 του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014
ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα
17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου συνήλθε σε έκτακτη  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας,  ύστε-
ρα από την με  αριθμ. πρωτ.
29017/30.112.2014    έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου , η οποία γνω-
στοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα
με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία και σύμφωνα με το
άρθρο 55 παρ.8 του Ν. 3852/2010)
δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 26 (ο
κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν
έχει ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  18 δηλα-
δή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου Αλεξάνδρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη

Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλαμπος
18. Αδάμ Ιωάννα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανάσιος
6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης με παρούσα  και   τη
Δήμαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα και
εισηγούμενος το  4ο  θέμα της ημερή-
σιας διάταξης (και το οποίο αποφασί-
στηκε να συζητηθεί ομόφωνα λόγω
αναγκαιότητας ψήφισης προϋπολογι-
σμού )ανέφερε ότι:

Για τον καθορισμό του συντελεστή
του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν. 25/75, όπως τροποποιήθηκαν
από τους Ν. 429/76, Ν.1080/80,
Ν.1828/89, το Ν.1416/84, το
Ν.2130/93. το Ν.2307/95, το
Ν.2503/97, το Ν.2539/97 & το
Ν.3345/2005.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του Ν.25/75, τα τέλη καθα-
ριότητας και φωτισμού καθορίζονται για

κάθε στεγασμένο ή μη στεγασμένο
χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος  της ΔΕΗ ή του εκάστοτε
εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας  (άρθρ. 43 Ν.3979/2011) και
ευρίσκονται με πολλαπλασιασμό των
τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας
του χώρου επί τον συντελεστή που ορί-
ζει το δημοτικό συμβούλιο. 

Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτή-
ρα, το τέλος καθαριότητας και φωτι-
σμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από
όλους τους κατοίκους του δήμου και όχι
μόνον από όσους επιθυμούν να
κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της
σχετικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα,
έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του
τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιμο-
ποίηση ή μη της παρεχόμενης υπηρε-
σίας, ούτε από την πλημμελή εξυπηρέ-
τηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυ-
πηρέτησης ενός ή περισσότερων ακι-
νήτων της περιοχής ή από την πλημμε-
λή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριό-
τητας και φωτισμού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ
1989 σελ.161, ΣτΕ 2623-2624/1985
ΝοΒ 1988 σελ.197, ΤρΔΠρΠειρ
4047/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 458)

Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της
παρ. 14 του άρθρ. 9 του Ν.2503/97,
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την
παρ. 1 του άρθρου 5 του  Ν.3345/2005
«ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι)
που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή
του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν
ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίω-
ση της ΔΕΗ ή του εκάστοτε εναλλακτι-
κού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,
απαλλάσσονται από την καταβολή
δημοτικών τελών καθαριότητας, για όσο
χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περί-
πτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποί-
ηση του ακινήτου, επιβάλλεται εις
βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το
τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία
ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο,
αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής»

Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του άρ. 3
του Ν.25/1975 «οι στερούμενοι ηλεκτρι-
κής εγκαταστάσεως χώροι υποχρεού-
νται εις την πληρωμήν τελών καθαριό-
τητας και φωτισμού, υπολογιζομένων
κατά τας διατάξεις των άρθρων 21 και
22 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ/τος
και τα εν λόγω τέλη υπολογίζονται για
την συνολικά χρησιμοποιούμενη ή
δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια
(ΣτΕ 3774-3775/84), επιβάλλεται δε εις
βάρος αυτών που κάνουν χρήση των
ακινήτων με οποιαδήποτε ιδιότητα
(κύριος, νομέας, επικαρπωτής κ.λ.π.)
για την βεβαίωση δε του τέλους αυτού
συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι.

Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού
επιβάλλεται όχι μόνο στα ακίνητα που
βρίσκονται στις εντός σχεδίου περιο-
χές, αλλά και σε ακίνητα που βρίσκο-
νται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως
& εκτός οικισμών όλων των Δημοτικών
Ενοτήτων.

Όπως προβλέπει περαιτέρω το άρ. 5
παρ. 1 του Ν.1080/80, για τους στεγα-
σμένους χώρους άλλης χρήσεως (κατα-
στήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.)
το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000)
τετραγωνικών μέτρων και μέχρι τα έξι
χιλιάδες (6.000) τετραγωνικά μέτρα,
μπορεί να οριστεί μειωμένο από το
δημοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων
υπόψη των πράγματι παρεχομένων
υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέρα
των 6.000 τ.μ. εμβαδόν, ο συντελεστής
του τέλους δεν δύναται να οριστεί μεγα-
λύτερος του 60% του ορισθέντος για
στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου
δύνανται να εφαρμόζονται και επί μη
στεγασμένων χώρων, όπως αναφέρο-
νται στο άρ. 3 παρ.2 του Ν.1080/80,
μέχρι εμβαδού 6.000 τ.μ. Για εμβαδόν
πέραν των 6.000 τ.μ. δεν δύναται να

οριστεί συντελεστής μεγαλύτερος του
30% του ορισθέντος για τα 1.000
πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη στεγα-
σμένου χώρου. 

Υπόχρεος για την καταβολή των
τελών καθαριότητας και φωτισμού είναι
εκείνος που βαρύνεται με την εξόφληση
των λογαριασμών της ΔΕΗ ή του εκά-
στοτε εναλλακτικού προμηθευτή ηλε-
κτρικής ενέργειας . Δηλαδή ο κατανα-
λωτής του ηλεκτρικού ρεύματος στο
όνομα του οποίου εκδίδονται οι σχετικοί
λογαριασμοί (άρθρο 4 παρ.1 Ν.25/75).
Εάν ο φερόμενος από τη ΔΕΗ ή από
τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας,  ως καταναλω-
τής, είναι πρόσωπο διαφορετικό εκεί-
νου που χρησιμοποιεί πράγματι το ακί-
νητο, το τέλος βαρύνει τον φερόμενο
ως καταναλωτή, εφόσον δεν έχει γνω-
στοποιηθεί στη ΔΕΗ  ή στον εκάστοτε
εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας, η μεταβολή στο πρόσωπο
που χρησιμοποιεί το ακίνητο (ΣτΕ
1203/99 ΔιΔικ.2001 σελ.165,
ΣτΕ1202/99 ΔιΔικ2002σελ114,
ΣτΕ329/1997 ΔιΔικ2000 σελ.466,
ΣτΕ3431/95ΔιΔικ.1998 σελ.229).

Σύμφωνα με το εδάφιο γ΄της παρ. 4
του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αντι-
καταστάθηκε από την παρ. 4 του
άρθρου 1 του Ν.429/76 «Ο Δήμος ανε-
ξάρτητα από τον αριθμό των καθορι-
σμένων συντελεστών, γνωστοποιεί στη
ΔΕΗ μόνο δύο συντελεστές, ήτοι ένα
για κατοικίες και φιλανθρωπικά ή νοση-
λευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου και ένα για τους στεγασμένους
χώρους άλλης χρήσεως, προσδιορίζει
δε για κάθε υπόχρεο το πλασματικό
εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα του
χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο
με τον ενιαίο συντελεστή, αποδίδει
ποσό τελών ίσο με εκείνο που προκύ-
πτει από τον πολλαπλασιασμό του
πραγματικού εμβαδού του χώρου με
τον συντελεστή της κατηγορίας στην
οποία ανήκει. 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του
άρθρου 5 του Ν.429/76 (ΦΕΚ 235/76)
βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν
γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες επο-
χιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών
καθαριότητας και φωτισμού αναλόγως
προς τον χρόνο λειτουργίας και
πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου.
Χρόνος μεγαλύτερος του δεκαπενθημέ-
ρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Ο χρό-
νος της εποχιακής λειτουργίας ορίζεται
με απόφαση του δημοτικού συβμουλί-
ου, βάσει προηγούμενης υπεύθυνης
δήλωσης του υποχρεου  (άρθρο 5
παρ.2 Ν.429/76).

Επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό,
τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις
υποχρεωτικά εν γένει δαπάνες λειτουρ-
γίας  των υπηρεσιών καθαριότητας και
φωτισμού δηλαδή τις αποδοχές του
προσωπικού, τις εργοδοτικές εισφορές
στα ασφαλιστικά ταμεία που αναλογούν
στις αποδοχές των υπαλλήλων των
υπηρεσιών, την προμήθεια και συντή-
ρηση των μέσων αποκομιδής απορριμ-
μάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει
σχέση με την διεξαγωγή, τη λειτουργία
και εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας
αυτής. Δεν είναι απαραίτητο ωστόσο,
για την νομιμότητα της απόφασης να
ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα
έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξύ
τους μια κατά προσέγγιση αναλογική
σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται
και σε διαφοροποιήσεις από την επα-
λήθευση ή μη των προβλέψεων (ΣτΕ
981/92ΔιΔικ1993 σελ.1082,
ΣτΕ2623/85 ΝοΒ 1988 σε197).  Ο μη
προσδιορισμός του τέλους στο προσή-
κον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι
σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία
παράβαση καθήκοντος και επισύρει
κατά των μελών του συμβουλίου την

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
142 και 143 του ΔΚΚ (άρ.17 του
Ν.1080/80).

Οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριό-
τητας και φωτισμού για το έτος 2015
υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο
ποσόν των 3.453.500 € όπως φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κ.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΟΣΟΝ
20.6011.0001
Τακτικές αποδοχές
680.000
20.6012.0001
Αποζημ. υπερ/κής εργασίας
69.000
20.6021.0001
Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου
280.000
20.6021.0002
Τακτικές αποδοχές (έξοδα κίνησης)
22.000
20.6041.0001
Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλ-

λήλων
700.000
20.6051.0001
Εργοδοτικές εισφορές (ΤΥΔΚΥ)
97.000
20.6051.0002
Εργοδοτικές εισφορές (ΤΑΔΚΥ)
4.000
20.6052.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με

σύμβ.αορίστου χρόνου
255.000
20.6061.0001
Δαπάνες ατομικών μέσων προστα-

σίας
7.000
20.6061.0003
Παροχή γάλατος λόγω Σ.Σ.Ε.
42.000
20.6111
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογρά-

φων
2.000
20.6112
Αμοιβές τεχνικών
2.000
20.6142.0002
Ανάπτυξη & εγκ/ση διαδραστικού

ψηφιακού χάρτη
15.000
20.6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για

φωτισμό οδών,πλατειών &
κοινοχρ.χώρων

450.000
20.6233.0001
Μισθώματα μηχανημάτων έργου
5.000
20.6233.0002
Μισθώματα λοιπών μηχανημάτων

έργου
5.000
20.6234
Μισθώματα μεταφορικών μέσων
3.000
20.6252.0001
Ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων
5.000
20.6253.0001
Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών

μεταφορικών μέσων
20.000
20.6263.0001
Συντήρηση & επισκευή απορριμμα-

τοφόρων
20.000
20.6263.0002
Συντήρηση & επισκευή φορτηγών
15.000
20.6263.0003
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μετα-

φορικών μέσων
12.000
20.6263.0004
Συντήρηση & επισκευή ελαστικών
10.000
20.6264.0001
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχα-

νημάτων
10.000
20.6265.
Συντήρηση & επισκευή επίπλων &

λοιπού εξοπλισμού
2.000
20.6276
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
3.000
20.6277.0001
Δαπάνες απομάκρυνσης εγκαταλ/ων

αυτ/των
2.000
20.6321.
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτο-

κινήτων
2.000
20.6322.
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκι-

νήτων
4.000
20.6323.0001
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Μηχ/τα

έργου)
7.000
20.6462
Δημοσίευση προκηρύξεων
1.500
20.6463
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
1.000
20.6612
Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά

υλικά γραφείων
500
20.6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών

μηχανογράφησης 
500
20.6631.
Προμήθεια υγειονομικού & φαρμα-

κευτικού υλικού
1.000
20.6634.0001
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
25.000
20.6634.0002
Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότη-

τας & ευπρεπισμού
5.000
20.6641.0001
Προμήθεια πετρελαίου για

απορ.φορτηγά & λοιπά μεταφ.μέσα
220.000
20.6641.0002
Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μετα-

φορικών μέσων
35.000
20.6641.0003
Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση

μεταφ.μέσων
15.000
20.6641.0004
Προμήθεια πετρελαίου για

απορρ.φορτηγά & λοιπά μεταφ.
μέσαΔ.Ε.Ερυθρών

45.000
20.6641.0005
Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μετα-

φορικών μέσων
15.000
20.6641.0006
Προμήθεια πετρελαίου για

απορρ.φορτηγά & λοιπά μεταφ. μέσα
45.000
20.6641.0007
Προμήθεια βενζίνης για κίνηση

μεταφ.μέσων Δ.Κ. Ερυθρών
15.000
20.6641.0008
Προμήθεια πετρελαίου για

παορρ.φορτηγά & λοιπά μεταφ.μέσα
Δ.Κ.Οινόης

15.000
20.6641.0009
Προμήθεια βενζίνης για κίνηση

μεταφ.μέσων Δ.Κ. Οινόης
5.000
20.6671.0001
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων
15.000
20.6671.0002
Ανταλλακτικά φορτηγών & βυτιοφό-

ρων
15.000
20.6671.0003
Ανταλλακτικά ημιφορτηγών
15.000
20.6671.0004
Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών

μέσων
8.000
20.6671.0005
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών

μέσων
15.000
20.6672.0001
Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου
12.000
20.6672.0002
Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων

έργου
3.000
20.6673.0001
Υλικά συντήρησης και επισκευής

κάδων απορριμμάτων
7.000
20.6673.0002
Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού
2.000
20.6673.0003
Προμήθεια υλικών μορφοποιημένου

σιδήρου κ.λ.π. υλικών συνεργείου
σιδηρών κατασκευών

7.000
20.6691.0003
Λοιπές προμήθειες ειδών σημαιο-

στολισμού & φωταγωγήσεων
3.000
20.6699.0001
Προμήθεια μικρών εργαλείων
7.000
20.6699.0005
Προμήθεια λοιπών υλικών αναλωσί-

μων για την υπηρεσία καθαριότητας
8.000
20.6699.0006
Προμήθεια λοιπών υλικών αναλωσί-

μων για την υπηρεσία ηλεκτρισμού
8.000
20.6699.0008
Προμήθεια αλατιού για τον εκχιονι-

σμό των δρόμων
15.000
20.7135.0001
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 
3.000
20.7135.0002
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
10.000
20.7135.0003
Προμήθεια σε καλαθάκια απορ/των
5.000
20.7135.0004
Εξοπλισμός τηλεματικής
5.000
20.7135.0005
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

τύπου skipper
40.000
20.7325.0002
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού

Δ.Κ.Μάνδρας
30.000
20.7325.0004
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε διά-

φορες περιοχές της Δ.Κ.Βιλίων
15.000
20.7325.0014
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε διά-

φορες περιοχές της Δ.Κ. Ερυθρών
7.000
20.7325.0015
Επέκταση ηλεκ/μου σε διάφορες

περιοχές της τοπ.κοιν. Οινόης
4.000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο
3.453.500

Με την υπ΄αριθμ.163/2013 απόφαση
Δ.Σ. είχε καθοριστεί ο συντελεστής
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως
εξής

Α.:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ1,10/τ.μ.
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ  ΧΩΡΟΙ
βιομηχανιών & εμπορικών  επιχειρή-

σεων (έως 400 τ.μ.)   2,22€/τ.μ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ  ΧΩΡΟΙβιομηχανιών
& εμπορικών  επιχειρήσεων 

(από 401 τ.μ.-6000 τ.μ.)   2,66€/τ.μ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
βιομηχανιών & εμπορικών  επιχειρή-

σεων (άνω  των 6.000 τ.μ.)  1,60€/τ.μ.
ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
βιομηχανιών & εμπορικών  επιχειρή-

σεων (έως 6.000 τ.μ.)  2,22€/τ.μ.

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
βιομηχανιών & εμπορικών  επιχειρή-

σεων (άνω των 6.000 τ.μ.)     0,66€/τ.μ.

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλαν-
θρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων
Δημοσίου  ή Ιδιωτικού Δικαίου   (σε

όλους τους οικισμούς)      1,10€/τ.μ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ(εμπορ.κατα-
στημ.& επιχειρ. Πάσης φύσεως γραφεί-
ων,  εργοστασίων,   βιοτεχνιών, πάσης
φύσεως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιω-
τικών σχολών και λοιπών περιπτώσε-
ων πλην πτηνοτροφείων   (σε όλους
τους οικισμούς )2,22€/τ.μ.

ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιομηχανιών
& πάσης φύσεωςεπιχειρήσεων, κινη-
ματοθεάτρων, πωλήσεων οικοδομικών 

υλικών, σταθμών και συνεργείων
αυτοκινήτων αποθηκών ενυπαίθριων &
λοιπών μη επονομαζόμενων 
0,66€/τ.μ.

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ1,10€/τ.μ.
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
2,22€/τ.μ.
Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10€/τ.μ.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ/ ΑΠΟΡΟΙ/ ΑΤΟΜΑ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 0,70€/τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22€/τ.μ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρθη-
κε στο από 4.10.2014 έγγραφο του
Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας με
θέμα : «Πρόταση για λήψη απόφασης
αναπροσαρμογής ή μη τελών και
φόρων για το έτος 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε
υπόψη του την 163/2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, και την
791/2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο
κατά ( του Δημοτικού Συμβούλου κου
Θεοδώρου Χαράλαμπου )

Καθορίζει τους συντελεστές Δημο-
τικών Τελών (καθαριότητας και φωτι-
σμού) για το έτος 2015 ως ακολού-
θως: 

Α.:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ1,10/τ.μ.
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ  ΧΩΡΟΙ
βιομηχανιών & εμπορικών  επιχει-

ρήσεων (έως 400 τ.μ.)    2,22€/τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ/τ.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΙΑΚΗ 479.108,30 435.553,00 1,10 479.108,30

ΓΕΝΙΚΗ  913.806,00 2,66 2.430.723,96

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ/τ.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΙΑΚΗ 307.230,00 279.300,00 1,10 307.230,00

ΓΕΝΙΚΗ 15.652,00 2,22 34.747,44

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ/τ.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΙΑΚΗ 124.147,00 1,10 136.561,70

ΓΕΝΙΚΗ 11.038,00 2,22 24.504,36

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ/τ.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΙΑΚΗ 38.683,00 1,10 42.551,30

ΓΕΝΙΚΗ 1.061,00 2,22 2.355,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.457.782,48
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ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ  ΧΩΡΟΙ
βιομηχανιών & εμπορικών  επιχει-

ρήσεων (από 401 τ.μ.-6000 τ.μ.)   
2,66€/τ.μ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙβιομηχα-
νιών & εμπορικών  επιχειρήσεων 

(άνω  των 6.000 τ.μ.)1,60€/τ.μ.

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
βιομηχανιών & εμπορικών  επιχει-

ρήσεων (έως 6.000 τ.μ.)   2,22€/τ.μ.

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

βιομηχανιών & εμπορικών  επιχει-
ρήσεων (άνω των 6.000 τ.μ.)    
0,66€/τ.μ.

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλαν-
θρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμά-
των  Δημοσίου  ή Ιδιωτικού 

Δικαίου   (σε όλους τους οικι-
σμούς)      1,10€/τ.μ.

Σ Τ Ε Γ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι
ΧΩΡΟΙ(εμπορ.καταστημ.& επιχειρ. 

Πάσης φύσεως γραφείων,  εργο-
στασίων,   βιοτεχνιών, πάσης φύσε-
ως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιωτι-
κών   σχολών και λοιπών περιπτώ-
σεων πλην πτηνοτροφείων  (σε
όλους τους οικισμούς )
2,22€/τ.μ.

ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιομηχανιών
& πάσης φύσεωςεπιχειρήσεων,
κινηματοθεάτρων, πωλήσεων οικο-
δομικών υλικών, σταθμών και
συνεργείων αυτοκινήτων αποθηκών 

ενυπαίθριων & λοιπών μη επονο-

μαζόμενων 0,66€/τ.μ.

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10€/τ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
2,22€/τ.μ.

Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ1,10€/τ.μ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22€/τ.μ.

Η απόφαση πήρε αα 270
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης

Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη

Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    
Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’

αριθμ. 30/2014
Έκτακτης Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Μάν-
δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.276
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον καθο-
ρισμό τελών πλανοδίων

μικροπωλητών και Λαϊκών
Αγορών για το έτος 2015

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 30 του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014
ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και
ώρα  17:00 το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου συνήλθε σε έκτα-
κτη  δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας,
ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ.
29017/30.112.2014    έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου σύμφωνα  με το
άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία και σύμφωνα με
το άρθρο 55 παρ.8 του Ν.
3852/2010) δεδομένου ότι σε
σύνολο μελών 26 (ο  κος Γκιόκας
Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει
ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  18
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου Αλεξάν-
δρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-
τη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλαμπος
18. Αδάμ Ιωάννα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανάσιος
6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με παρούσα
και   τη Δήμαρχο κα Κριεκούκη
Ιωάννα και εισηγούμενος το  10ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης (και
το οποίο αποφασίστηκε να συζη-
τηθεί ομόφωνα λόγω αναγκαιότη-
τας ψήφισης προϋπολογισμού
)ανέφερε ότι:
Το  Δημοτικό Συμβούλιο με την
169/2013 απόφασή του είχε
καθορίσει τα τέλη πλανοδίων
μικροπωλητών και Λαϊκών Αγο-
ρών για το έτος 2014 ως ακολού-
θως:

Α.:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
3 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
(ΜΑΝΔΡΑ -  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΣΥΝ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)
1,76€ /ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΛΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
0,67€/ ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
(ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

ΜΕΤΡΑ Ο ΠΑΓΚΟΣ 3,00 €/
ΘΕΣΗ/ ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανα-
φέρθηκε στο από 4.10.2014
έγγραφο του Τμήματος Εσό-
δων & Περιουσίας με θέμα :
«Πρόταση για λήψη απόφασης
αναπροσαρμογής ή μη τελών
και φόρων για το έτος 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά τα ανωτέρω και αφού
έλαβε υπόψη του την 169/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, και την 797/2014 από-
φαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με 17 ψήφους υπέρ και 1

ψήφο κατά ( του Δημοτικού
Συμβούλου κου Θεοδώρου
Χαράλαμπου )

Καθορίζει τα τέλη πλανοδίων
μικροπωλητών και Λαϊκών
Αγορών για το έτος για το 2015
ως εξής: 

Α.:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
3 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

(ΜΑΝΔΡΑ -  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΣΥΝ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ) 
1,76€ /ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΛΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
0,67€/ ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
(ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
ΜΕΤΡΑ Ο ΠΑΓΚΟΣ 
3,00 €/ ΘΕΣΗ/ ΗΜΕΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η απόφαση πήρε αα 276
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται
όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη
Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    
Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’

αριθμ. 30/2014
Έκτακτης Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου 
Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.277
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον καθο-
ρισμό συντελεστών τελών δια-

φημίσεων για το έτος 2015

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 30 του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014
ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και
ώρα  17:00 το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου συνήλθε σε έκτα-
κτη  δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα
από την με  αριθμ. πρωτ.
29017/30.112.2014    έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου σύμφωνα  με το άρθρο
67 παρ.5 του Ν 3852/10
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία και σύμφωνα με
το άρθρο 55 παρ.8 του Ν.
3852/2010) δεδομένου ότι σε
σύνολο μελών 26 (ο  κος Γκιόκας
Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει
ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  18
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος

5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου Αλεξάν-
δρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-
τη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλαμπος
18. Αδάμ Ιωάννα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανάσιος
6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα
και εισηγούμενος το  11ο  θέμα
της ημερήσιας διάταξης (και το
οποίο αποφασίστηκε να συζητη-
θεί ομόφωνα λόγω αναγκαιότητας
ψήφισης προϋπολογισμού )ανέ-
φερε ότι:
Το  Δημοτικό Συμβούλιο με την
170/2013  απόφασή του είχε
καθορίσει τους  συντελεστές
τελών διαφημίσεων για το 2014 &
εφεξής ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
Για διαφημίσεις που αναγράφο-
νται ή αναρτώνται ή επικολλού-
νται : 
α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή
προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα

οποία τοποθετούνται σε πλατείες,
οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους
και κοινόχρηστους γενικά
χώρους, που καθορίζονται με
απόφαση του οικείου δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, 
β) στις περιφράξεις ακάλυπτων
χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκα-
ταλελειμμένων οικοδομών με
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα
ή του διαχειριστή αυτών, 
γ) σε χώρους σιδηροδρομικών,
λιμενικών και αεροπορικών σταθ-
μών καθώς και σε χώρους στα-
δίων και γηπέδων, που καθορίζο-
νται από τη διοίκηση των αντί-
στοιχων φορέων, 
δ) μέσα σε καταστήματα, κινημα-
τογράφους, θέατρα και άλλους
δημόσιους χώρους, και 
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφε-
τηριών και στάσεων αναμονής
επιβατών λεωφορείων αστικών
και υπεραστικών συγκοινωνιών, 
Ο συντελεστής για όλες τις περι-
πτώσεις αυτής της κατηγορίας
ορίζεται σε 0,37 € εβδομαδιαίως
το τ.μ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’
α. για διαφημίσεις φωτεινές σε
στέγες ή δώματα καθώς και για
διαφημίσεις που γίνονται με ηλε-
κτρικές εφημερίδες
Ο συντελεστής του τέλους  ορίζε-
ται σε 73,37 € ετησίως το τ. μ. 
β. για φωτεινές σε οποιουσδήπο-
τε άλλους χώρους.
Ο συντελεστής του τέλους ορίζε-
ται σε 29,35 € ετησίως το τ. μ. 
γ. για μη φωτεινές ή μη φωτιζόμε-
νες σε στέγες ή δώματα.
Ο συντελεστής του τέλους ορίζε-
ται σε 20,54 € ετησίως το τ. μ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα
στα οχήματα σιδηροδρόμων, τρο-

χιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχή-
ματα δημόσιας χρήσης ή στην
εξωτερική επιφάνεια αυτών, δια-
στάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατο-
στόμετρα.
Ο συντελεστής του τέλους ορίζε-

ται σε 2,05 € μηνιαίως, ανεξάρτη-
τα από τις ημέρες χρησιμοποίη-
σης. Για διαφημίσεις της κατηγο-
ρίας αυτής μεγαλύτερων διαστά-
σεων καταβάλλεται ανάλογο πολ-
λαπλάσιο τέλος.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανα-
φέρθηκε στο από 4.10.2014
έγγραφο του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας με θέμα : «Πρόταση
για λήψη απόφασης αναπροσαρ-
μογής ή μη τελών και φόρων για
το έτος 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε
υπόψη του την 170/2013 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου, και
την 797/2014 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο
κατά ( του Δημοτικού Συμβού-
λου κου Θεοδώρου Χαράλα-
μπου )

Καθορίζει τους  συντελεστές
τελών διαφημίσεων για το 2015
ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
Για διαφημίσεις που αναγρά-
φονται ή αναρτώνται ή επικολ-
λούνται : 
α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά
ή προσωρινά και κινητά πλαί-
σια, τα οποία τοποθετούνται σε
πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια,

δημόσιους και κοινόχρηστους
γενικά χώρους, που καθορίζο-
νται με απόφαση του οικείου
δημοτικού ή κοινοτικού συμ-
βουλίου, 
β) στις περιφράξεις ακάλυπτων
χώρων και ανεγειρόμενων ή
εγκαταλελειμμένων οικοδομών
με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή
νομέα ή του διαχειριστή αυτών, 
γ) σε χώρους σιδηροδρομικών,
λιμενικών και αεροπορικών
σταθμών καθώς και σε χώρους
σταδίων και γηπέδων, που
καθορίζονται από τη διοίκηση
των αντίστοιχων φορέων, 
δ) μέσα σε καταστήματα, κινη-
ματογράφους, θέατρα και
άλλους δημόσιους χώρους, και 
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα
αφετηριών και στάσεων αναμο-
νής επιβατών λεωφορείων
αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών, 
Ο συντελεστής για όλες τις
περιπτώσεις αυτής της κατηγο-
ρίας ορίζεται σε 0,37 € εβδομα-
διαίως το τ.μ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’
α. για διαφημίσεις φωτεινές σε
στέγες ή δώματα καθώς και για
διαφημίσεις που γίνονται με
ηλεκτρικές εφημερίδες
Ο συντελεστής του τέλους  ορί-
ζεται σε 73,37 € ετησίως το τ. μ. 
β. για φωτεινές σε οποιουσδή-
ποτε άλλους χώρους.
Ο συντελεστής του τέλους ορί-
ζεται σε 29,35 € ετησίως το τ. μ. 
γ. για μη φωτεινές ή μη φωτιζό-
μενες σε στέγες ή δώματα.
Ο συντελεστής του τέλους ορί-
ζεται σε 20,54 € ετησίως το τ. μ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Για διαφημίσεις που γίνονται
μέσα στα οχήματα σιδηροδρό-

μων, τροχιοδρόμων, ηλεκτρο-
κίνητων αυτοκινήτων και κάθε
τύπου οχήματα δημόσιας χρή-
σης ή στην εξωτερική επιφά-
νεια αυτών, διαστάσεων μέχρι
30 επί 50 εκατοστόμετρα.
Ο συντελεστής του τέλους ορί-

ζεται σε 2,05 € μηνιαίως, ανε-
ξάρτητα από τις ημέρες χρησι-
μοποίησης. Για διαφημίσεις
της κατηγορίας αυτής μεγαλύ-
τερων διαστάσεων καταβάλλε-
ται ανάλογο πολλαπλάσιο
τέλος.

Η απόφαση πήρε αα 277
Αφού συντάχθηκε υπογράφε-
ται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-
δρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-
τη Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    
Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΣ
ΤΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Κατά την ημέρα της εορτής των Θεοφανίων, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015, θα
τελεσθεί η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμένα Ελευσίνας , σύμφωνα με
το παρακάτω πρόγραμμα:

7:00 π.μ. : Όρθρος της εορτής
8:00 π.μ. : Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
9:50 π.μ. : Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού εντός του Ιερού Ναού
10:20 π.μ. : Σχηματισμός τιμητικής πομπής στο προαύλιο του Ιερού Ναού      
10:40 π.μ.: Εκκίνηση πομπής προς την αποβάθρα του λιμένος διά της

οδού Παγκάλου , ενώ η φιλαρμονική του Δήμου θα αποδώσει τιμές, κατά την
προσέλευση και αποχώρηση των επισήμων στο χώρο του Ιερού Ναού και
επίσης θα συνοδεύσει την πομπή. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’
αριθμ. 30/2014

Έκτακτης Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Μάν-

δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.271
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον
καθορισμό συντελεστή   για
την επιβολή φόρου ηλεκτρο-
δοτούμενων χώρων για το

έτος 2015

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 30
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2014  ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη  και ώρα  17:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας,  ύστε-
ρα από την με  αριθμ. πρωτ.
29017/30.112.2014    έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου σύμφωνα  με το άρθρο
67 παρ.5 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία και σύμφωνα με
το άρθρο 55 παρ.8 του Ν.
3852/2010) δεδομένου ότι σε
σύνολο μελών 26 (ο  κος Γκιόκας

Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει
ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  18
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου Αλε-

ξάνδρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-

λιώτη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλαμπος
18. Αδάμ Ιωάννα
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανάσιος
6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα
και εισηγούμενος το  5ο  θέμα της
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο
αποφασίστηκε να συζητηθεί ομό-
φωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφι-
σης προϋπολογισμού )ανέφερε
ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν
1828/1989 ο συντελεστής ηλε-
κτροδοτούμενων χώρων μπορεί
να αυξηθεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για κάθε
οικονομικό έτος.

Με την 164/2013  απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου , ο συντε-
λεστής ηλεκτροδοτούμενων
χώρων είχε καθοριστεί ως εξής:

Α.:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,27 €/τ.μ.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,135 €/τ.μ.

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,047 €/τ.μ.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

(το ήμισυ του ορισθέντος για
τους στεγασμένους χώρου ήτοι

0,023 €/τ.μ.

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

ΟΙΚΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

0,07 €/τ.μ.

Δ.ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,01 €/τ.μ.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,005 /τ.μ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανα-
φέρθηκε στο από 4.10.2014
έγγραφο του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας με θέμα : «Πρόταση
για λήψη απόφασης αναπροσαρ-
μογής ή μη τελών και φόρων για
το έτος 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά τα ανωτέρω και αφού

έλαβε υπόψη του την 164/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, και την 792/2014 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο

κατά ( του Δημοτικού Συμβούλου
κου Θεοδώρου Χαράλαμπου )

Καθορίζει τον συντελεστή  για
την επιβολή φόρου ηλεκτροδο-
τούμενων χώρων για το έτος
2015 ως ακολούθως: 

Α.:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 0 ,2 7
€/τ.μ.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,135 €/τ.μ.

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,047 €/τ.μ.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

(το ήμισυ του ορισθέντος για
τους στεγασμένους χώρου ήτοι

0,023 €/τ.μ.

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

ΟΙΚΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
0,07 €/τ.μ.

Δ.ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,01 €/τ.μ.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,005 /τ.μ.

Η απόφαση πήρε αα 271
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-

τη Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    
Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’
αριθμ. 30/2014

Έκτακτης Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Μάν-

δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.272
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον
καθορισμό συντελεστή τέλους

ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
άρθρο 24 Ν 2130/93  για το

έτος 2015

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 30
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2014  ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη  και ώρα  17:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας,  ύστε-
ρα από την με  αριθμ. πρωτ.
29017/30.112.2014    έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου σύμφωνα  με το άρθρο
67 παρ.5 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία και σύμφωνα με
το άρθρο 55 παρ.8 του Ν.
3852/2010) δεδομένου ότι σε
σύνολο μελών 26 (ο  κος Γκιόκας
Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει
ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  18
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου Αλε-

ξάνδρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-

λιώτη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλαμπος
18. Αδάμ Ιωάννα
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανάσιος
6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα
και εισηγούμενος το  6ο  θέμα της
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο
αποφασίστηκε να συζητηθεί ομό-
φωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφι-
σης προϋπολογισμού )ανέφερε
ότι:Σύμφωνα με το άρθρο 13 του
Ν 1828/1989 ο συντελεστής ηλε-
κτροδοτούμενων χώρων μπορεί
να αυξηθεί με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου για κάθε
οικονομικό έτος.

Με την 165/2013  απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου , ο συντε-
λεστής τέλους ακίνητης περιου-
σίας (ΤΑΠ)για το έτος 2014 καθο-
ριστεί ως εξής:

Α.:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.
0,00030 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
τιμή ζώνης 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 400€/τ.μ.
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 700€/τ.μ.
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

700€/τ.μ.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

144€/τ.μ.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΛΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.
0,00030 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
τιμή ζώνης

ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ  700,00€/τ.μ.

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ      120,00€/τ.μ.

Τα πτηνοτροφεία απαλλάσσο-
νται του τέλους διότι έχουνεγκατα-
λειφθεί χωρίς να χρησιμοποιού-
νται για άλλο σκοπό  

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.

0,00030 €
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
τιμή ζώνης

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ 400€/τ.μ.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ 100€/τ.μ.

Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΝΟΗΣ                                             

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.
0,00030 €

τιμή ζώνης
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ 500€/τ.μ.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ 100€/τ.μ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανα-
φέρθηκε στο από 4.10.2014
έγγραφο του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας με θέμα : «Πρόταση
για λήψη απόφασης αναπροσαρ-
μογής ή μη τελών και φόρων για
το έτος 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά τα ανωτέρω και αφού
έλαβε υπόψη του την 165/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, και την 793/2014 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με 17 ψήφους υπέρ και 1
ψήφο κατά ( του Δημοτικού
Συμβούλου κου Θεοδώρου
Χαράλαμπου )

Καθορίζει τον συντελεστή
τέλους ακίνητης περιουσίας
(ΤΑΠ) άρθρο 24 Ν 2130/93  για
το 2015 ως ακολούθως: 

Α.:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΝΔΡΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.

0,00030 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
τιμή ζώνης 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 400€/τ.μ.
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  700€/τ.μ.
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

700€/τ.μ.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

144€/τ.μ.

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΛΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.
0,00030 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
τιμή ζώνης

ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ 700,00€/τ.μ.

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ  120,00€/τ.μ.

Τα πτηνοτροφεία απαλλάσ-
σονται του τέλους διότι έχουν

εγκαταλειφθεί χωρίς να χρη-
σιμοποιούνται για άλλο σκοπό  

Γ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.
0,00030 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
τιμή ζώνης

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 400€/τ.μ.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 100€/τ.μ.

Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΝΟΗΣ                                             

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π.
0,00030 €

τιμή ζώνης
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 500€/τ.μ.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 100€/τ.μ.

Η απόφαση πήρε αα 272
Αφού συντάχθηκε υπογράφε-

ται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-

δρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-

λιώτη Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    
Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’
αριθμ. 30/2014

Έκτακτης Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Μάν-

δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.269
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απαλλαγή ή μείωση 50%
Δημοτικών Τελών για ευπαθείς
ομάδες Δημοτών  για το έτος 2015

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 30
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2014  ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη  και ώρα  17:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας,  ύστε-
ρα από την με  αριθμ. πρωτ.
29017/30.112.2014    έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου σύμφωνα  με το άρθρο
67 παρ.5 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία και σύμφωνα με
το άρθρο 55 παρ.8 του
Ν.3852/2010 δεδομένου ότι σε
σύνολο μελών 26 (ο κος Γκιόκας
Ιωάννης του Σωτηρίου δεν έχει
ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  18
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Λιώρης Γεώργιος

2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης
11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου Αλε-

ξάνδρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-

λιώτη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλαμπος
18. Αδάμ Ιωάννα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανάσιος
6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα
και εισηγούμενος το  3ο  θέμα της
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο
αποφασίστηκε να συζητηθεί ομό-
φωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφι-
σης προϋπολογισμού) έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου την 230/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου περί
«Απαλλαγής ή μείωσης (50%)
δημοτικών Τελών για ευπαθείς
ομάδες Δημοτών» σύμφωνα με

την οποία  είχε αποφασιστεί ομό-
φωνα  η απαλλαγή ή μείωση των
τελών καθαριότητας και φωτισμού
(Δ.Τ.) για τις ευπαθείς ομάδες 

Α. Πολύτεκνες οικογένειες
Την απαλλαγή κατά 50% του

Δημοτικού Τέλους καθαριότητας
και φωτισμού για τις Πολύτεκνες
οικογένειες

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι
κάτοικοι του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας (βάσει της τελευταίας
φορολογικής δήλωσης (έντυπο
Ε1)  ή βάσει  πρόσφατου εκκαθα-
ριστικού φορολογίας εισοδήματος
ή σε περίπτωση μη υποβολής
φορολογικής δήλωσης βάσει
ένορκης βεβαίωσης. Να είναι
γονείς τεσσάρων προστατευομέ-
νων τέκνων τουλάχιστον. 

Να είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα της ΑΣΠΕ (Ανώτατη
Συνομοσπονδία     Πολυτέκνων
Ελλάδος) 

Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα να μην ξεπερνά τις
15.000€.  Το ποσό προσαυξάνε-
ται 2.000€ για κάθε παιδί της
οικογένειας που δεν έχει ξεπερά-
σει το 18ο έτος της ηλικίας του ή
το 25ο έτος στην περίπτωση που
σπουδάζει.(Βεβαίωση σπουδών
ή βεβαίωση στρατιωτικής μονά-
δας που τυχόν υπηρετεί τέκνο).

Β. Άτομα με αναπηρία
Την απαλλαγή κατά 50% του

Δημοτικού Τέλους καθαριότητας
και φωτισμού για άτομα με ποσο-
στό αναπηρίας άνω του 67% και
μέχρι 79%

Την πλήρη απαλλαγή του
Δημοτικού Τέλους καθαριότητας
και φωτισμού για άτομα με ποσο-

στό αναπηρίας   80% και άνω 
Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι

κάτοικοι του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας  (βάσει της τελευταίας
φορολογικής δήλωσης (έντυπο
Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού
φορολογίας εισοδήματος ή σε
περίπτωση μη υποβολής φορο-
λογικής δήλωσης βάσει ένορκης
βεβαίωσης).

Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοι-
κίας, αυτή να μην ξεπερνά τα 120
τ.μ. 

Το ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν
εισόδημα να μην ξεπερνά τις
15.000 €  για άτομα με αναπηρία
από 67% έως 79% και τις
25.000€ για αναπηρία 80% και
άνω.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανα-
φέρθηκε στο από 4.10.2014
έγγραφο του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας με θέμα : «Πρόταση
για λήψη απόφασης αναπροσαρ-
μογής ή μη τελών και φόρων για
το έτος 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά τα ανωτέρω και αφού

έλαβε υπόψη του την 230/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, και την 790/2014 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο

κατά ( του Δημοτικού Συμβούλου
κου Θεοδώρου Χαράλαμπου
καθώς θεωρεί ότι τα κριτήρια
περιορίζουν κοινωνικές ομάδες
σε μία περίοδο οικονομικής κρί-
σης )

Την απαλλαγή  ή μείωση  δημο-
τικών Τελών για ευπαθείς ομάδες
Δημοτών για το έτος 2015 ως
ακολούθως

Α. Πολύτεκνες οικογένειες
Την απαλλαγή κατά 50% του

Δημοτικού Τέλους καθαριότητας
και φωτισμού για τις Πολύτεκνες
οικογένειες

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι
κάτοικοι του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας (βάσει της τελευταίας
φορολογικής δήλωσης (έντυπο
Ε1)  ή βάσει  πρόσφατου εκκαθα-
ριστικού φορολογίας εισοδήματος
ή σε περίπτωση μη υποβολής
φορολογικής δήλωσης βάσει
ένορκης βεβαίωσης. Να είναι
γονείς τεσσάρων προστατευομέ-
νων τέκνων τουλάχιστον. 

Να είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα της ΑΣΠΕ (Ανώτατη
Συνομοσπονδία     Πολυτέκνων
Ελλάδος) 

Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα να μην ξεπερνά τις
15.000€.  Το ποσό προσαυξάνε-
ται 2.000€ για κάθε παιδί της
οικογένειας που δεν έχει ξεπερά-
σει το 18ο έτος της ηλικίας του ή
το 25ο έτος στην περίπτωση που
σπουδάζει.(Βεβαίωση σπουδών
ή βεβαίωση στρατιωτικής μονά-
δας που τυχόν υπηρετεί τέκνο).

Β. Άτομα με αναπηρία
Την απαλλαγή κατά 50% του

Δημοτικού Τέλους καθαριότητας
και φωτισμού για άτομα με ποσο-
στό αναπηρίας άνω του 67% και
μέχρι 79%

Την πλήρη απαλλαγή του
Δημοτικού Τέλους καθαριότητας
και φωτισμού για άτομα με ποσο-
στό αναπηρίας   80% και άνω 

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι
κάτοικοι του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας  (βάσει της τελευταίας
φορολογικής δήλωσης (έντυπο

Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού
φορολογίας εισοδήματος ή σε
περίπτωση μη υποβολής φορο-
λογικής δήλωσης βάσει ένορκης
βεβαίωσης).

Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοι-
κίας, αυτή να μην ξεπερνά τα 120
τ.μ. 

Το ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν
εισόδημα να μην ξεπερνά τις
15.000 €  για άτομα με αναπηρία
από 67% έως 79% και τις
25.000€ για αναπηρία 80% και
άνω.

Η απόφαση πήρε αα 269
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-

τη Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    

Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

(5.1.15)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’

αριθμ. 30/2014
Έκτακτης Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Μάν-
δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.280
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον
καθορισμό του τέλους χρήσης
αποχέτευσης περιοχής Εργα-

τικών Κατοικιών Μάνδρας

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 30
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2014  ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη  και ώρα  17:00 το Δημοτι-
κό Συμβούλιο του Δήμου συνήλ-
θε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρία-
ση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας,
ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ.

29017/30.112.2014    έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου σύμφωνα  με το
άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρ-
χει νόμιμη απαρτία και σύμφωνα
με το άρθρο 55 παρ.8 του Ν.
3852/2010) δεδομένου ότι σε
σύνολο μελών 26 (ο  κος Γκιόκας
Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει
ορκιστεί μέχρι και την ημέρα της
συνεδρίασης) παραβρέθηκαν  18
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Λιώρης Γεώργιος
2Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3Κώνστας Ευάγγελος
4Κανάκης Χαράλαμπος
5Ρόκας Περικλής
6Κανάκης Γεώργιος
7Γρίβας Γεώργιος
8Δούκας Αναστάσιος
9Μουρίκης Ευάγγελος
10Γκιόκας Ιωάννης

11Τσαντίλας Γεώργιος
12Νερούτσου –Λιάσκου Αλε-

ξάνδρα
13Παπακωνσταντής Μελέτιος
14Παπακωνσταντίνου-Ρουμε-

λιώτη Ελένη
15Κώνστα Ελένη
16Σαμπάνης Γεώργιος
17Θεοδώρου Χαράλαμπος
18. Αδάμ Ιωάννα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Κολοβέντζος Παναγιώτης
2Δρίκος Γεώργιος
3Τώρος Αθανάσιος
4Αδάμ Μελέτιος
5Πανωλιάσκος Αθανάσιος
6Κώνστα Αγλαια
7Κανάκης Κωνσταντίνος
8Δουδέσης Δημήτριος

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρ-
ξη της συνεδρίασης με παρούσα
και   τη Δήμαρχο κα Κριεκούκη
Ιωάννα και εισηγούμενος το  14ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης (και
το οποίο αποφασίστηκε να συζη-

τηθεί ομόφωνα λόγω αναγκαιότη-
τας ψήφισης προϋπολογισμού )
έθεσε υπόψη των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου α) το με
αριθμ.πρωτ.12531/27-5-2014
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών με θέμα 

Την επιβολή τελών αποχέτευ-
σης στις Εργατικές Κατοικίες της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
για την περίοδο 2009-2013 και 

β) την με αριθμ.801/2014 από-
φαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά τα ανωτέρω και αφού
έλαβε υπόψη του την 801/2014
απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής και την με
αριθμ.πρωτ.12531/27-5-2014
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών με θέμα Την επι-
βολή τελών αποχέτευσης στις
Εργατικές Κατοικίες της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για

την περίοδο 2009-2013

Αποφασίζει κατά πλειοψη-
φία

Με 17 ψήφους υπέρ και 1
ψήφο κατά ( του Δημοτικού
Συμβούλου κου Θεοδώρου
Χαράλαμπου )

Τον καθορισμό του ειδικού
τέλους αποχέτευσης για τα
συγκροτήματα II και III των
Εργατικών Κατοικιών σε
ποσοστό 85% της αξίας του
τέλους ύδρευσης για την
περίοδο 2009-2013 σύμφωνα
με τους πίνακες του παραρτή-
ματος Β που αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος της με
αριθμ.πρωτ.12531/27-5-2014
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών και όπως
ακριβώς κατατέθηκαν στο
Δημοτικό Συμβούλιο

Η απόφαση πήρε αα 280
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος   

Τα μέλη:

Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
Κώνστας Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Ρόκας Περικλής
Γρίβας Ιωάννης
Δούκας Αναστάσιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Γκιόκας Ιωάννης
Τσαντίλας Χαράλαμπος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-

δρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-

τη Ελένη
Σαμπάνης Γεώργιος
Θεοδώρου Χαράλαμπος
Αδάμ Ιωάννα

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 31-12-2014    
Η Δήμαρχος    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ



14 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρι-
σμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επι-
πλωμένο. Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα

συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο
διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επι-
κοινωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει

τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. 210 5571855

Παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλα-
ντα και μελωδίες πλημμύρισαν το
Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών για

την έλευση του νέου έτους. Ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός αντάλλαξε
ευχές για υγεία και πρόοδο με τα μέλη πολι-
τιστικών και τοπικών συλλόγων που θέλη-
σαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο να του
ευχηθούν καλή χρονιά και καλή δύναμη στο
έργο του. 

Την αρχή έκανε ο Λαογραφικός
Χορευτικός Σύλλογος Αχαρνών 

«Ο Κόκκινος Μύλος»

Την αρχή έκανε ο Λαογραφικός Χορευτικός
Σύλλογος Αχαρνών «Ο Κόκκινος Μύλος»
που έψαλλε τα κάλαντα και έδωσε σε όλους
τους παρευρισκομένους μία γεύση από το
πρωτοχρονιάτικο έθιμο του ποδαρικού. 

Τα μικρότερα μέλη του συλλόγου ευχήθηκαν στον Δήμαρχο καλή χρονιά, προσφέρο-

ντάς του συμβολικά δώρα για υγεία, πρόο-
δο, και ευημερία. Συγκεκριμένα πρόσφεραν
στον κ Κασσαβό αγριοκρέμμυδα για υγεία,
αγάπη και χαρά, πέτρα και σίδερο για να
είναι γερή όλη η Δημοτική Αρχή, δύο κανά-
τες νερό με την ευχή όπως τρέχει το νερό,
να τρέχει το καλό, η πρόοδος και η δημι-
ουργία, μέλι για να είναι πάντα γλυκιά η
ζωή, ένα κλαδί ελιάς με την προτροπή
όπως η ελιά κρατά τα φύλλα της όλο το
χρόνο να κρατήσει και ο Δήμαρχος τους
δημότες στον δήμο μας, και ένα ρόδι με την
ευχή τα έργα του στο Δήμο να είναι τόσα
πολλά όσα και τα σποράκια του φρούτου. 

Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο Σύλλο-
γος Ηπειρωτών Αχαρνών, η Εύξεινος
Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Καπετάν
Ευκλείδης» και ο σύλλογος «Παραδοσιακή
αναβίωση αχαρναϊκή κληρονομιά», που

έψαλλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ευχήθηκαν στον Δήμαρχο καλή χρονιά με
υγεία και δημιουργία.

Παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και μελωδίες 
πλημμύρισαν το Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουρ-
γικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα,
ξεχοντριστήρας,

δίσκος, τρυπάνι) σε
λογική τιμή. 

Πληροφορίες  στο
210 5548930 ή στο

6972203340
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Μπορεί η μεταβλητότητα και η αβε-
βαιότητα στο διεθνές περιβάλλον
της παγκόσμιας πετρελαϊκής
βιομηχανίας να παραμένουν,

αλλά οι συνθήκες για την περαιτέρω ενίσχυση
των μεγεθών των Ελληνικών Πετρελαίων
έχουν ήδη διαμορφωθεί. Σύμφωνα με τους
αναλυτές πέντε είναι οι παράγοντες που θα
συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης
στο άμεσο μέλλον:

Η νέα μονάδα στην Ελευσίνα δουλεύει στο
100% της παραγωγικής της δραστηριότητας
και έχει βελτιώσει τα περιθώρια διύλισης του
ομίλου.

Η ελληνική αγορά καυσίμων παρουσιάζει
σημάδια σταθεροποίησης. Η εγχώρια ζήτηση
καυσίμων στο τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε
στα 1,6 εκατ. τόνους, ενισχυμένη κατά 3%
σύμφωνα με αρχικά επίσημα στοιχεία, παρου-
σιάζοντας αύξηση στα καύσιμα κίνησης για
πρώτη φορά από το 2009. Ενισχυμένη εμφα-
νίζεται η ζήτηση για ντίζελ ενώ ο ρυθμός μείω-
σης της αγοράς βενζίνης επιβραδύνεται.
Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση στη ζήτη-
ση για αεροπορικά καύσιμα (+13%) λόγω
αυξημένης αεροπορικής κίνησης κατά την
τουριστική περίοδο.

Η διατήρηση χαμηλών διεθνών τιμών αργού
ευνοεί τον κλάδο διύλισης καθώς μειώνει το
κόστος ενέργειας, έναν από τους σημαντικούς
παράγοντες που διαμορφώνουν την κερδο-
φορία, ενώ θετικά επιδρά και στη συνολικότε-
ρη οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

Η ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ
βοηθά τον όμιλο, καθώς εισπράττει σε δολά-
ρια και τα έξοδά του είναι σε ευρώ αλλά
κυρίως γιατί τα διεθνή περιθώρια διύλισης, ο
κύριος παράγοντας διαμόρφωσης της κερδο-
φορίας, υπολογίζονται και εκφράζονται σε
δολάρια.

Σύντομα θα αρχίσουν να καταγράφονται τα
οφέλη από τη μείωση του χρηματοοικονομι-
κού κόστους μετά την έκδοση ομολόγων
ύψους 700 εκατ. και την αναδιαπραγμάτευση
του δανεισμού.

Ανέβηκε κατηγορία
Με τη λειτουργία του νέου διυλιστηρίου στις

εγκαταστάσεις της Ελευσίνας ο όμιλος των
Ελληνικών Πετρελαίων ανέβηκε κατηγορία και
συγκαταλέγεται πλέον στα πιο σύγχρονα διυ-
λιστήρια στην Ευρώπη.

Την περίοδο 2008-2012 τα Ελληνικά Πετρέ-
λαια δαπάνησαν 1,4 δισ. ευρώ και μετέτρεψαν
την παλιά μονάδα της Πετρόλα σε διυλιστήριο
παραγωγής ντίζελ αντικαθιστώντας πλήρως
την παραγωγή μαζούτ που ήταν μια ζημιογό-
νος δραστηριότητα.

Με την επένδυση αυτή τα περιθώρια διύλι-
σης ενισχύθηκαν κατά 10 ολόκληρα δολάρια
το βαρέλι (από -6,3 δολάρια εκτινάχθηκαν στα
4,1 δολάρια) και η παραγωγή υπάρχει πλήρη
κάλυψη ελληνικής αγοράς και ουσιαστική ενί-
σχυση εξαγωγών στην ελλειματική αγορά της
Μεσογείου βελτιώνοντας το εμπορικό ισοζύγιο
της χώρας, ενώ όπως ισχυρίζονται τα στελέχη
του ομίλου βελτιώθηκε και το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα του ομίλου αφού οι μετρήσεις
καταγράφουν μεγάλες μειώσεις σε αποθειω-
μένο θείο, σωματίδια, υγρά απόβλητα και
αζωτοοξείδια.

Για το περιβάλλον
Από τα 1,4 δισ. ευρώ της επένδυσης, 300

εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την περιβαλλοντική
βελτίωση και ασφάλεια της μονάδας.

Με το έργο διατηρήθηκαν οι 400 θέσεις
εργασίας και δημιουργήθηκαν επιπλέον 165
νέες θέσεις απασχόλησης.

O όμιλος των ΕΛΠΕ αντιπροσωπεύει το
65% της διυλιστικής ικανότητας της Ελλάδος
με 340.000 βαρέλια την ημέρα. Από αυτά
100.000 παράγονται στην Ελευσίνα, τα 

145.000 βαρέλια στον Ασπρόπυργο και τα
95.000 βαρέλια στη Θεσσαλονίκη.

Ασπρόπυργος και Θεσσαλονίκη παράγουν
όλους τους τύπους βενζίνης. Ο Ασπρόπυρ-
γος αναβαθμίστηκε το 1987 γιατί τότε η αγορά
«ζητούσε» βενζίνη, ενώ και το διυλιστήριο στη
Θεσσαλονίκη αναβαθμίστηκε το 2011.

Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια πέρασε τη
φάση της «ντιζελοποίησης», όπου το συγκε-
κριμένο καύσιμο ανέβηκε στις προτιμήσεις
των καταναλωτών. Ο ευρωπαϊκός κλάδος
όμως των διυλιστηρίων δεν μπόρεσε να ακο-
λουθήσει αυτή την τάση, για αυτό και σήμερα
γίνονται εισαγωγές από Ρωσία και Μέση Ανα-
τολή, ενώ αντιθέτως η Ευρώπη εξάγει βενζίνη
στις ΗΠΑ.

Ισχυρή ζήτηση
Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το έλλειμμα σε

ντίζελ θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια στην
περιοχή, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή
και οι επενδύσεις σε ανάλογες μονάδες όπως
της Ελευσίνας είναι μετρημένες στα δάχτυλα.

Ηδη ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων με
τη νέα μονάδα εκμεταλλεύεται το trend αυτό
και υπερδιπλασίασε τις εξαγωγές του από
2.378.000 μετρικούς τόνους το 2011 σε
5.519.000 μετρικούς τόνους το 2013 με το
52% των εξαγωγών να είναι ντίζελ. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η μεγαλύτερη αγορά των
ΕΛΠΕ όπου εξάγεται ντίζελ είναι η Τουρκία και
γενικά η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί

πλέον ζωτικό χώρο για τον ελληνικό όμιλο.
Η πτώση των διεθνών τιμών επηρέασε

αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων με
αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά το καθα-
ρό αποτέλεσμα του ομίλου κατά 100 εκατ.
ευρώ το 9μηνο του 2014. Οι ζημιές διαμορ-
φώθηκαν στα 139 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση
Αντιθέτως, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA

ανήλθαν σε 246 εκατ. ευρώ έναντι 133 εκατ.
ευρώ το 9μηνο του 2013. Η βελτίωση στα
αποτελέσματα καταγράφηκε κυρίως από τον
κλάδο διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας, με
σημαντική αύξηση παραγωγής και εξαγωγών,
οι οποίες ανήλθαν σε 1,6 εκατ. τόνους, αντι-
προσωπεύοντας το 46% των συνολικών
πωλήσεων. 

Ο δείκτης απασχόλησης (utilisation) του διυ-
λιστηρίου Ελευσίνας ξεπέρασε το 100% της
δυναμικότητας σχεδιασμού (design capacity)
για το τρίτο  τρίμηνο, μετά τις εργασίες βελτίω-
σης του περασμένου Μαρτίου - Απριλίου και
παρουσίασε αυξημένη αποδοτικότητα και
συνεισφορά. Αντίστοιχα, βελτιωμένα αποτελέ-
σματα εμφάνισαν και οι κλάδοι εμπορίας και
πετροχημικών.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 1,8 δισ.,
μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ενώ ο δείκτης
μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 46%.

212 εκατ. ευρώ
Σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης του

ΔΕΣΦΑ

Οι διαδικασίες έγκρισης για την πώληση του
66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ
στην εταιρεία SOCAR από τις αρμόδιες επο-
πτικές αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά την
οριστική πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ ως ανεξάρ-
τητου διαχειριστή μεταφοράς φυσικού αερίου
από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(PAE) και την ευθυγράμμιση του ελληνικού
νομικού πλαισίου, εκκρεμεί η έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για
την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικα-
σιών.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια από την επικείμενη
πώληση του ΔΕΣΦΑ αναμένεται να εισπρά-
ξουν 212 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως ο όμι-
λος ελέγχει και 35% της ΔΕΠΑ.

Το διυλιστήριο στην Ελευσίνα απογειώνει τα ΕΛΠΕ
Οι πέντε παράγοντες που θα συμβάλουν στην ενίσχυση των μεγεθών του ομίλου

Στο προσκήνιο τα ζητήματα
πολιτικής προστασίας 
στον δήμο Μεγαρέων 

Στις  29/12/2014 συνεδρίασε στην αίθουσα του Δημ. Συμ. στο δημαρχιακό
κατάστημα Μεγάρων,  το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου
για θέματα Πολιτικής Προστασίας, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Στα-

μούλη με την παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Φωτίου Σταύρου, του αναπληρωτή
συντονιστή Πολιτικής Προστασίας κ. Σωτηρίου Γεώργιου, του Διευθυντή Τεχνικών
Υπηρεσιών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου.

Συμμετείχαν επίσης και εκπρόσωποι των: Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής,
Δασαρχείου, των εθελοντικών οργανώσεων ΚΟΥΡΟΥ, ΣΕΔ, και του Κυνηγετικού
Συλλόγου. 

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στην ετοιμότητα των
υπηρεσιών, των οργάνων και των μέσων που είναι αναγκαία να υπάρχουν για την
προστασία των δημοτών και των περιοχών του Δήμου, από τα αποτελέσματα τυχόν
έντονων καιρικών φαινομένων.

Για θέματα Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στον
Αναπληρωτή Συντονιστή κ. Σωτηρίου (Φουσέκη) Γεώργιο τηλ. 6932740330 και στον
Αντιδήμαρχο κ. Φωτίου Σταύρο τηλ. 6932661441


