
‘’Εμείς, ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή 
θα εξακολουθήσουμε να κινούμαστε: 

Στη γραμμή της συνεπούς, υπεύθυνης και αποτελε-
σματικής αντιμετώπισης των νομικών ζητημάτων του

Δήμου, χωρίς να αποκλείουμε Δικηγόρους, 
Ασπροπύργιους ή μη, υπό οιοδήποτε πρόσχημα! ‘’ 

Απάντηση του Δήμου Ασπροπύργου σε πρόταση
του Συνδυασμού ‘’ Ασπρόπυργος Αλλάζουμε’’  περί 

ανάθεσης υποθέσεων σε νομικούς του δήμου 
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Η Αντιπεριφέρεια Η Αντιπεριφέρεια 
Δυτικής Αττικής ενώνειΔυτικής Αττικής ενώνει
τις δυνάμεις της με τηντις δυνάμεις της με την

"Αλληλεγγύη για Όλους" "Αλληλεγγύη για Όλους" 
Παροχή επισιτιστικής

βοήθειας αύριο το πρωί
στο ΚΤΕΟ Μάνδρας  

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Μαχαιρώθηκε 
ομογενής από το 
Καζακστάν 
στα Άνω Λιόσια

500 χιλ. ευρώ 
από την Περιφέρεια 

για αποκατάσταση
ζημιών οδικού 

δικτύου 
του Δήμου Φυλής

Τιμή : 0,01€ 

Προβάδισμα στον Δήμο 
Αχαρνών ως προς την κατανομή

έκτακτων επιχορηγήσεων, 
αναγνωρίζει ο Γ.Γ.

Εσωτερικών Κ. Πουλάκης 
Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για τα 

προβλήματα της περιοχής 
είχε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός

Ενισχυμένα μέτρα αστυνόμευσης 
και τροχαίας κατά την περίοδο των εορτών 
του Πάσχα, σε όλη τη χώρα

Παράλληλα εντατικοποιούνται οι έλεγχοιΠαράλληλα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι
για την παράνομη κατασκευή, εμπορία καιγια την παράνομη κατασκευή, εμπορία και

χρήση κροτίδων - βεγγαλικών, χρήση κροτίδων - βεγγαλικών, 
που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους γιαπου εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για

τραυματισμούς και απώλεια ζωήςτραυματισμούς και απώλεια ζωής

Ο πολεοδομικός 
αστικός 

σχεδιασμός με
νέες ιδέες και 

πρακτικές  
Το θέμα της επίσκεψης σπουδαστών του 
ΕΜΠ στο Δήμο Αχαρνών

ΕΙΔΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ  
Παρολίγο εκτροχιασμός συρμού 

του προαστιακού στον Ασπρόπυργο

Σελ:  9

Σελ:  3

Δωρεάν εξέταση για
AIDS, Ηπατίτιδα Β & C 

έξω από το κτίριο 
της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας Φυλής σε
συνεργασία με την Praksis

Σπείρα διέλυσε 97 
μετασχηματιστές 

της ΔΕΗ!
Αιφνιδιαστική

επιχείρηση της 
Ασφάλειας, στο 
ορμητήριο της 

συμμορίας στη Μάνδρα,
με 5 συλλήψεις 

Σελ: 5

Σελ: 2

Σελ: 16

Σελ: 5 Σελ. 7

Σελ: 2

Σελ: 3

Σελ: 7

Απόδοση 103
εκατ. ευρώ

από τους ΚΑΠ
στους δήμους 

Τι εισπράττει κάθε δήμος 
της Δυτικής Αττικής, 

οι οποίοι θα μοιρασθούν 
το πόσο των 1,2 εκατ. 

Σελ: 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

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

Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17 & Τσί-

γκου Α., 
τηλέφωνο: 
2105576927

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος
Ε. Ηρώων Πολυτε-

χνείου 17-19,
τηλέφωνο

2105549375

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Κατζιλιεράκη 
Βασιλική Α. 

Τσακάλωφ 11 
& Μαστραχά 2, 
Πλησίον ΙΚΑ,
2102471660

Μάνδρα
Ρόκας Δημήτριος 
Π. Σαλαμίνος 8, 

τηλέφωνο: 
2105541344

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΟ Γενικός Δείκτης στις Γενικός Δείκτης στις 762,57 762,57 μονάδεςμονάδες
μεμε πτώση πτώση 0,37% 0,37% καικαι αξίααξία συναλλαγώνσυναλλαγών

σταστα 41,66 41,66 εκ. ευρώ εκ. ευρώ 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος    
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10 
έως 19 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγάπη, Γαλύκος μάρτυρας,

Δίας μάρτυρας, Ιλλύριος
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Από τον περασμένο Αύγουστο είχε ρημάξει του-
λάχιστον 97 μετασχηματιστές της Δ.Ε.Η. μια
σπείρα Πακιστανών με άγνωστο ως τώρα αριθ-

μό μελών, που έκαναν και διαρρήξεις σε σπίτια και
καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Βοιωτίας και
των Ερυθρών . Μάλιστα, είχαν ληστέψει και τους εργα-
ζομένους σε μια εταιρεία ζωοτροφών στο Σχηματάρι.

Άνδρες της Ασφάλειας Θήβας εξακρίβωσαν ότι το
ορμητήριο της συμμορίας βρισκόταν στη Μάνδρα Αττι-
κής και, με μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, συνέλαβαν
πέντε από τα μέλη της ηλικίας 29, 28, 22, 19 και 18
χρόνων.

Μόνο ο πρώτος βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα, ενώ
για τον 18χρονο διαπιστώθηκε ότι είχε έρθει παράνομα
και για τους άλλους τρεις έχει διαταχθεί διοικητική απέ-
λαση από την ελληνική επικράτεια. 

Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχη-
ματίστηκε σε βάρος τους και υποβλήθηκε στον εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών θηβών, περιλαμβάνει κατηγο-
ρίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργά-
νωση, ληστεία, διακεκριμένες κλοπές, παράβαση του
νόμου περί όπλων, της νομοθεσίας περί τελωνειακού
κώδικα και λαθρεμπορίας και άλλα αδικήματα.

Στα ίχνη της σπείρας οδήγησε η εξιχνίαση της ληστεί-

ας που είχε γίνει στις 14 Μαρτίου, όταν οι κουκουλοφό-
ροι Πακιστανοί είχαν εισβάλει σε μια εταιρεία παραγω-
γής ζωοτροφών στο Σχηματάρι, είχαν ακινητοποιήσει
πέντε αλλοδαπούς εργαζόμενους με την απειλή κυνη-
γετικής καραμπίνας και λοστού και είχαν αρπάξει χρή-
ματα, ηλεκτρικά εργαλεία και ηλεκτρονικές συσκευές,
ενώ πριν φύγουν έκοψαν και τα καλώδια χαλκού από
έναν κοντινό υποσταθμό της Δ.Ε.Η.!

Ως τώρα εξιχνιάστηκαν οι κλοπές 97 μετασχηματι-
στών της Δ.Ε.Η., αλλά στα σπίτια που χρησιμοποιού-
σαν οι αλλοδαποί κατασχέθηκαν πλήθος ηλεκτρονικών
συσκευών και ηλεκτρικών εργαλείων που ερευνάται αν
προέρχονται από διαρρήξεις σε καταστήματα και σπί-
τια. 

Ακόμη, βρέθηκαν 170 ευρώ σε πλαστά χαρτονομί-
σματα, εννέα κούτες με απορρυπαντικά και άλλα είδη
καθαριότητας και 30 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων,
που δείχνουν ότι οι Πακιστανοί είχαν επιδοθεί και σε
άλλου είδους παρανομίες! 

Μεταξύ των ευρημάτων είναι ακόμη εννέα μαχαίρια,
ένας κάλυκας των 9 mm, μία θήκη κυνηγετικού όπλου,
τρία ξύλινα κοντάρια, γάντια, σκούφοι και ιμάντες, εννέα
κινητά, πακέτα σύνδεσης και πλήθος διαρρηκτικά εργα-
λεία.

Σπείρα διέλυσε 97
μετασχηματιστές 

της ΔΕΗ!
Το ορμητήριο της 

συμμορίας βρισκόταν
στη Μάνδρα Αττικής 

500 χιλ. ευρώ από την Περιφέρεια 
για αποκατάσταση ζημιών οδικού 
δικτύου του Δήμου Φυλής
Εγκρίθηκε, ομόφωνα, από το

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής, η σύναψη προγραμματι-

κής σύμβασης, για την αποκατάστα-
ση ζημιών στο οδικό δίκτυο του
Δήμου Φυλής, προϋπολογισμού 500
χιλ. ευρώ. 

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26
Μαρτίου, παρευρέθηκε, ο Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης
Σχίζας, ο οποίος ζήτησε από τα μέλη
του Περιφερειακού Συμβουλίου την
ομόφωνη ψήφιση του θέματος με το
σκεπτικό ότι το οδικό δίκτυο του
Δήμου Φυλής χρειάζεται άμεση
συντήρηση. 

«Στη συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβά-
νεται μόνο το 15% των ζημιών του οδικού
δικτύου. Σκοπεύουμε να υποβάλουμε,
στο αμέσως προσεχές διάστημα, νέες
μελέτες για την αποκατάσταση των
ζημιών που οφείλονται, κυρίως, στις θεο-
μηνίες του Οκτώβρη και του Δεκέμβρη
του 2014», πρόσθεσε. 

Τέλος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει
τον εισηγητή του θέματος, Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτ. Αττικής Γιάννη Βασιλείου, για
τη στήριξή του, επισημαίνοντας ότι αντι-
μετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τον
περιβαλλοντικά επιβαρυμένο Δήμο
Φυλής. Ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας στα έδρανα του Περιφερεια-

κού Συμβουλίου, περιμένοντας τη συζήτηση του θέματος 
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Τον χάρο με τα μάτια τους είδαν οι επιβά-
τες του προαστιακού σιδηροδρόμου την
Τετάρτη στις 6:30 το απόγευμα.  

Η κατεύθυνση ήταν προς τον Ασπρόπυργο και
όταν εισήθλε στη σήραγγα της Μαύρης Ώρας ακο-
λούθησαν εκκωφαντικού θόρυβοι οι οποίοι σύμ-
φωνα με τις πρώτες πληροφορίες προέρχονταν
απο μεταλλικά αντικείμενα. 

Στη συνέχεια ακολούθησε πανδαιμόνιο στο

εσωτερικό του συρμού καθώς δημιουργήθηκε
τρύπα στην οροφή ενός βαγονιού. 

Στα επόμενα λεπτά η αμαξοστοιχία ακινητοποι-
ήθηκε και αρκετοί επιβάτες πανικόβλητοι εσπευ-
δαν να αποχωρήσουν όπως όπως.  

Ο οδηγός ενημερωσε πως θα έρθει άλλη αμα-
ξοστοιχία, όπως και έγινε μετά απο μιάμιση ώρα.
Δημοσιεύουμε φωτογραφία απο αυτόπτη μάρτυ-
ρα.

ΕΙΔΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ

Παρολίγο εκτροχιασμός συρμού 
του προαστιακού στον Ασπρόπυργο

Προβάδισμα στον Δήμο 
Αχαρνών ως προς την κατανομή

έκτακτων επιχορηγήσεων, 
αναγνωρίζει ο Γ.Γ.

Εσωτερικών Κ. Πουλάκης 

Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης 
για τα προβλήματα της περιοχής

είχε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός

Συνάντηση και συζήτηση εφ’ όλης της ύλης είχε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός με τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Εσωτερικών κ Κωνσταντίνο Πουλάκη. 

Στο προγραμματισμένο ραντεβού, ο Δήμαρχος Αχαρνών, που
συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα κ Θανάση Κατσιγιάννη,
αναφέρθηκε σε όλα τα μείζονα προβλήματα του Δήμου μας, σημει-
ώνοντας ότι αν και ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας από τους μεγαλύ-
τερους δήμους της Αττικής, τόσο σε έκταση, όσο και σε πληθυ-
σμιακή πυκνότητα, εντούτοις, η αντιμετώπιση που είχε μέχρι σήμε-
ρα από την επίσημη Πολιτεία ήταν σε πλήρη αναντιστοιχία με τη
δυναμική και τις προοπτικές του για το μέλλον. 

Επίσης, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει ένας συνεχής και ανοικτός
δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Εσωτερικών για την καλύ-
τερη αγαστή συνεργασία προς επίλυση των προβλημάτων. 

Από την πλευρά του, ο κ Πουλάκης, γενικός γραμματέας του
Υπουργείου Εσωτερικών, δεσμεύθηκε για την εφεξής ισότιμη αντι-
μετώπιση του Δήμου, αναγνωρίζοντας όμως ένα προβάδισμα στον
Δήμο Αχαρνών στην κατανομή έκτακτων επιχορηγήσεων, λαμβά-
νοντας πάντα υπόψη την πληθώρα και τη συνθετότητα των οικο-
νομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Κατανέμεται η τέταρτη
τακτική επιχορήγηση
(ΚΑΠ) για το 2015 στους

δήμους της χώρας, ύψους
103.085.752,54 ευρώ. 
Με το παραπάνω ποσό καλύπτο-

νται λειτουργικές δαπάνες, με προ-
τεραιότητα δαπάνες μισθοδοσίας
του προσωπικού, συμπεριλαμβα-
νομένων και αυτών  του προσωπι-
κού των παιδικών και βρεφονη-
πιακών σταθμών, των χώρων
άθλησης, των προγραμμάτων
«Βοήθεια στο Σπίτι/ Κοινωνική
Μέριμνα και για ΑΜΕΑ κ.λπ.
Επίσης το ποσό 4.360.000,00

ευρώ  θα κατατεθεί στον λογαρια

σμό του υπουργείου στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με
την ονομασία «Λογαριασμός Εξυ-
γίανσης των ΟΤΑ».

Σε ό,τι αφορά τους δήμους της
Δυτικής Αττικής και τον δήμο
Αχαρνών τα ποσά που δικαιούνται
είναι : 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 246.391,69
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : 290.721,29
ΜΕΓΑΡΕΩΝ : 229.911,52
ΦΥΛΗΣ : 244.170,81
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ - Ε Ι Δ Υ Λ Λ Ι Α Σ :

164.158,14

ΑΧΑΡΝΩΝ: 715.352,63

Απόδοση 103 εκατ. ευρώ
από τους ΚΑΠ στους δήμους 

– Τι εισπράττει ο κάθε δήμος 
της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι 

θα μοιρασθούν το πόσο των 1,2 εκατ. 
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ΑΔΑ: Ω5ΦΗΩΗ3-ΥΓΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ:  8482/01.04.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της  9ης/2015
συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου
Αρ. αποφάσεως : 102

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης
κανονιστικού περιεχομένου για
κυκλοφορικές ρυθμίσεις σε διά-
φορες περιοχές του Δήμου
(Τοποθέτηση Πινακίδων
Σήμανσης στην οδό Οδυσσέ-
ως) μας  Σχετ: 43/2015 Απόφα-
ση Ε.Π.Ζ.»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό
Κατάστημα σήμερα την 31ηη
του μήνα Μαρτίου του έτους
2015 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν
της με αριθ. πρωτ 7940/27-3-
2015, του Δήμου εγγράφου
προσκλήσεως του Προέδρου
που επιδόθηκε σε κάθε μέλος
στις 27-3-2015 και στον Δήμαρ-
χο σύμφωνα με το άρθρο 67
παρ. 5  του Ν. 3852/ 2010 και
δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρ-
χει νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι επί συνόλου τριάντα τριών
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα (30) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς
1 Β. Παντελάρος 
2 Ν. Καραγιάννης 
3. Ν. Δαουάχερ 
4. Κ. Σταθάς  ΑΠΩΝ
5. Η. Βαρυτιμιάδης  
6. Ε. Θερμού
7. Κ.Βορέας
8. Π. Μοσχονάς 
9. Ι. Ζώτος  
10. Σ. Χατζηστεργίου 
11. Μ. Χουδελούδης  
12. Λ. Βουλγαρίδης
13. Μ. Δημουλά   ΑΠΟΥΣΑ
14. Γ. Ζέρβα    
15. Π. Κουβαράς 
16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργο-
πούλου 
17 Κ. Τσουκνίδας   
18. Δ. Θεοδώρου   
19. Ε. Τροχίδης 
20. Α. Μποζίκας 
21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη 
22. Ε. Τοκατλίδη ΑΠΟΥΣΑ
23. Ε. Ντηνιακός 
24. Δ. Τσατσαμπάς  
25.Β. Καρατζαφέρης 
26. Θ.Σπηλιόπουλος
27.Α. Σκαμπά 
28.Η. Δρούλιας   
29. Α. Γκανά –Ρηγάκη 
30. Ε. Καμπόλη  
31. Φ. Θεοδωρακόπουλος 
32. Κ. Ασπρογέρακας  

33. Κ. Φουρλής 

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην
συνεδρίαση.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ύστερα από  τη διαπί-
στωση της απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε.

Καμπόλη αποχώρησε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του εκτός
ημερησίας διάταξης θέματος. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσα-
τσαμπάς αποχώρησε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του εκτός
ημερησίας διάταξης θέματος και
προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 4ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Φ. θεοδωρακόπου-
λος  αποχώρησε κατά τη διάρκεια
του 3ου θέματος ημερησίας διάτα-
ξης. 

Πριν από τη συζήτηση του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης ο
κ. Πρόεδρος πρότεινε την πρότα-
ξη του 5ου και του 9ου  θέματος
της ημερήσιας διάταξης και τη
συζήτησή τους ως 2ου και 7ου
θέματος αντίστοιχα. Το Δημοτικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε
την πρόταξη του 5ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης στη θέση του
2ου και την πρόταξη του 9ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης
στη θέση του 7ου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 12ο
πλέον θέμα ημερησίας διάταξης
και θέτει  υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου την υπ΄αριθμ.
43/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με
την οποία εγκρίνει και εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο την
λήψη σχετικής απόφασης, σύμ-
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/10,
τα ακόλουθα, 

Την τοποθέτηση των αναγκαίων
συμπληρωματικών Πινακίδων
Σήμανσης στην οδό Οδυσσέως,
όπως αυτές φαίνονται κυκλωμέ-
νες στο επισυναπτόμενο σχέδιο

οριζοντιογραφίας προτεινόμενης
κατάστασης, προκειμένου να
ρυθμίζεται και να είναι σαφής η
κατεύθυνση της κυκλοφορίας.
Συνολικά να τοποθετηθούν Είκοσι
(20) +1 Πινακίδες ως εξής :
Τέσσερις (4) Πινακίδες Ρ27
«Απαγορεύεται η αριστερή στρο-
φή»
Τέσσερις (4) Πινακίδες Ρ28
«Απαγορεύεται η δεξιά στροφή»
Πέντε (5) Πινακίδες Ρ2 «Υποχρε-
ωτική διακοπή πορείας»
Τέσσερις (4) Πινακίδες Ρ55
«Οδός υποχρεωτικής διέλευσης
πεζών (απαγορευμένης της διέ-
λευσης άλλων εκτός πεζών, οχη-
μάτων άμεσης ανάγκης και οχη-
μάτων για την είσοδο – έξοδο σε
παρόδιες ιδιοκτησίες»
Δύο (2) Πινακίδες Κ24 «Προαναγ-
γελία διπλής κυκλοφορίας»
Μία (1) Πινακίδα Ρ50α «Υποχρε-
ωτική κατεύθυνση πορείας με
στροφή αριστερά»

Την αντικατάσταση μιας  (1) πινα-
κίδας Ρ2  καθώς δεν είναι ευκρι-
νής λόγω παλαιότητας «Υποχρε-
ωτική διακοπή πορείας» και  βρί-
σκεται στην οδό Ν. Καζαντζάκη
νοτίως πριν την συμβολή της με
την οδό Οδυσσέως.

Συγκεκριμένα και όπως φαίνονται
στο σχέδιο οριζοντιογραφίας
προτεινόμενης κατάστασης, οι
προαναφερθείσες είκοσι (20)
Πινακίδες να τοποθετηθούν ως
εξής :
Μία (1) Πινακίδα Ρ27 στην οδό
Οδυσσέως, απέναντι και πριν την
συμβολή της με την οδό Σαπ-
φούς, στο Ο.Τ. 100α
Μία (1) Πινακίδα Ρ28 στην οδό
Οδυσσέως, βόρεια πριν τη συμ-

βολή της με την οδό Σαπφούς,
στο Ο.Τ. 229
Μία (1) Πινακίδα Ρ2 στην οδό Πιν-
δάρου πριν την έξοδό της στην
οδό Οδυσσέως 
Μία (1) Πινακίδα Ρ27 και μία (1)
Πινακίδα Ρ28 στην διασταύρωση
της οδού Πλουμπίδη με την
Οδυσσέως, στα Ο.Τ. 246 και 242
αντίστοιχα.
Μία (1) Πινακίδα Ρ55 στην συμ-
βολή του πεζόδρομου «Αλκιβιά-
δου» με την οδό Οδυσσέως και
άλλη μία (1) Πινακίδα Ρ55 στην
συμβολή του με την οδό Φιλίπ-
που
Δύο (2) Πινακίδες Κ24 εκατέρω-
θεν της οδού Οδυσσέως μετά την
διασταύρωσή της με την οδό
Παπάγου,  στα Ο.Τ. 248 και 250
αντίστοιχα η κάθε μία.
Μία (1) Πινακίδα Ρ50α και μια (1)
Πινακίδα Ρ27 στην διασταύρωση
της Οδυσσέως με την οδό Παπά-
γου, στα Ο.Τ. 248 και 250 αντί-
στοιχα
Δύο (2) Πινακίδες Ρ2  στην συμ-
βολή της οδού Οδυσσέως με την
οδό Μελίτας, στα Ο.Τ. 253 και 104
αντίστοιχα η κάθε μία
Μία (1) Πινακίδα Ρ28 στην οδό
Οδυσσέως, πριν την συμβολή της
με την οδό Ιωαννίνων, στο Ο.Τ.
258
Μία (1) Πινακίδα Ρ55 μια (1) στην
αρχή και μια στο τέλος του πεζό-
δρομου που παρεμβάλλεται ανά-
μεσα στα Οικοδομικά Τετράγωνα
255α και 255β
Δύο (2) Πινακίδες Ρ2  πριν την
συμβολή της οδού Οδυσσέως με
την οδό Αγ. Τριάδας, στα Ο.Τ.
255β και 260 αντίστοιχα η κάθε
μία
Μία (1) Πινακίδα Ρ27 και μία (1)
Πινακίδα Ρ28 επί της οδού

Αγ.Τριάδας εκατέρωθεν και πριν
την συμβολή της με την οδό
Οδυσσέως 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
έλαβε υπόψη του την αριθμ
43/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και
την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτη-
σε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο
και διατυπώθηκαν οι απόψεις των
Δημοτικών Συμβούλων, όπως
αναλυτικότερα αναγράφονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση
της συζήτησης, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 43/2015
απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής, με θέμα: «Κυκλο-
φοριακές  ρυθμίσεις  σε περιο-
χές του Δήμου μας» η οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. 48/2015 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας, την ισχύ-
ουσα νομοθεσία και τα αναφε-
ρόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
(Υπογραφή)   

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     
(Υπογραφή)   

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι   01-04-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 

ΑΔΑ: 714ΒΩΗ3-Χ7Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ:  8483/01.04.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της

9ης/2015 συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 103
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης
κανονιστικού περιεχομένου για
κυκλοφορικές ρυθμίσεις σε
διάφορες περιοχές του Δήμου
μας (Τοποθέτηση Πινακίδων
Σήμανσης-απαγόρευσης στάθ-
μευσης-προσθήκη καθρέπτη)
Σχετ: 42 /2015 Απόφαση
Ε.Π.Ζ.»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό
Κατάστημα σήμερα την 31ηη
του μήνα Μαρτίου του έτους
2015 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν
της με αριθ. πρωτ 7940/27-3-
2015, του Δήμου εγγράφου
προσκλήσεως του Προέδρου
που επιδόθηκε σε κάθε μέλος
στις 27-3-2015 και στον Δήμαρ-
χο σύμφωνα με το άρθρο 67
παρ. 5  του Ν. 3852/ 2010 και
δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό

Κατάστημα. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρ-
χει νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι επί συνόλου τριάντα τριών
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα (30) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς
1 Β. Παντελάρος 
2 Ν. Καραγιάννης 
3. Ν. Δαουάχερ 
4. Κ. Σταθάς  ΑΠΩΝ
5. Η. Βαρυτιμιάδης  
6. Ε. Θερμού
7. Κ.Βορέας
8. Π. Μοσχονάς 
9. Ι. Ζώτος  
10. Σ. Χατζηστεργίου 
11. Μ. Χουδελούδης  
12. Λ. Βουλγαρίδης
13. Μ. Δημουλά   ΑΠΟΥΣΑ
14. Γ. Ζέρβα    
15. Π. Κουβαράς 
16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργο-
πούλου 
17 Κ. Τσουκνίδας   
18. Δ. Θεοδώρου   
19. Ε. Τροχίδης 
20. Α. Μποζίκας 
21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη 
22. Ε. Τοκατλίδη ΑΠΟΥΣΑ
23. Ε. Ντηνιακός 
24. Δ. Τσατσαμπάς  
25.Β. Καρατζαφέρης 
26. Θ.Σπηλιόπουλος
27.Α. Σκαμπά 
28.Η. Δρούλιας   
29. Α. Γκανά –Ρηγάκη 
30. Ε. Καμπόλη  
31. Φ. Θεοδωρακόπουλος 

32. Κ. Ασπρογέρακας  
33. Κ. Φουρλής 
Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην
συνεδρίαση.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ύστερα από  τη διαπί-
στωση της απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε.
Καμπόλη αποχώρησε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του εκτός
ημερησίας διάταξης θέματος. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσα-
τσαμπάς αποχώρησε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του εκτός
ημερησίας διάταξης θέματος και
προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 4ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Φ. θεοδωρακόπου-
λος  αποχώρησε κατά τη διάρκεια
του 3ου θέματος ημερησίας διά-
ταξης. 

Πριν από τη συζήτηση του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης
ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την πρό-
ταξη του 5ου και του 9ου  θέμα-
τος της ημερήσιας διάταξης και τη
συζήτησή τους ως 2ου και 7ου
θέματος αντίστοιχα. Το Δημοτικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε
την πρόταξη του 5ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης στη θέση του
2ου και την πρόταξη του 9ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης
στη θέση του 7ου θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 13ο
πλέον θέμα ημερησίας διάταξης
και θέτει  υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου την υπ΄αριθμ.
42/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με
την οποία εγκρίνει και εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο την
λήψη σχετικής απόφασης, σύμ-
φωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 3463/2006 και του Ν.
3852/10,  τα ακόλουθα, 

1. Την τοποθέτηση πινακίδων
Σήμανσης που θα απαγορεύουν
την στάση και στάθμευση στην
οδό Πούλιας  φορτηγών συνολι-
κού βάρους που υπερβαίνει τους
3,5 τόνους όπως αυτές φαίνονται
κυκλωμένες στο επισυναπτόμενο
σχέδιο οριζοντιογραφίας προτει-
νόμενης κατάστασης, προκειμέ-
νου να ρυθμίζεται και να είναι
σαφής η κατεύθυνση της κυκλο-
φορίας

Εννέα (9) Πινακίδες Ρ40 &
Πρ16ι « Απαγορεύεται η στάση
και στάθμευση σε οχήματα συνο-
λικού βάρους που υπερβαίνει του
3,5 τόνους».
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι
στην οδό Στρ. Σίμου Θεολόγου
στην αρχή της, στην συμβολή της
με την οδό Εθνική οδό Αθηνών -
Κορίνθου, στο Ο.Τ. 28
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι
στην οδό Στρ. Σίμου Θεολόγου,
στην συμβολή της με την οδό
Πανδώρας, στο Ο.Τ. 36
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι

στην οδό Στρ. Σίμου Θεολόγου,
στην συμβολή της με την οδό
Δανάης, στο Ο.Τ. 37
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι
στην οδό Στρ. Σίμου Θεολόγου,
στην συμβολή της με την οδό
Δανάης, στο Ο.Τ. 40
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι
στην οδό Στρ. Σίμου Θεολόγου,
στην συμβολή της με την οδό
Ιάσωνος, στο Ο.Τ. 27
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι
στην οδό Πούλιας στην αρχή της,
στην συμβολή της με την οδό
Στρ. Σίμου Θεολόγου, στο Ο.Τ. 45
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι
στην οδό Πούλιας, στην συμβολή
της με την οδό Νιόβης , στο Ο.Τ.
43
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι
στην οδό Πούλιας, απέναντι από
το ρέμα , στο Ο.Τ. 42
Μία (1) Πινακίδα Ρ40 & Πρ16ι
στην οδό Πούλιας, στην συμβολή
της με την οδό Νιόβης , στο Ο.Τ.
41

2. Την τοποθέτηση ενός (1)
μεταλλικού καθρέπτη στο τέλος
της οδού Πούλιας και απέναντι
από την απότομη στροφή της
πριν το ρέμα και πριν την συμβο-
λή της οδού Πούλιας με την οδό
Νεφέλης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
έλαβε υπόψη του την αριθμ
42/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και

την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτη-
σε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο
και διατυπώθηκαν οι απόψεις
των Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αναλυτικότερα αναγράφο-
νται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση
της συζήτησης, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 42/2015
απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής, με θέμα: «Κυκλο-
φοριακές  ρυθμίσεις  σε περιο-
χές του Δήμου μας» η οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. 41/2015 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας, την ισχύ-
ουσα νομοθεσία και τα αναφε-
ρόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
(Υπογραφή)    

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      
(Υπογραφή)           

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι   01-04-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 
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Βεβαιώσεις 
οφειλών στους 
υπόχρεους ώστε 
να υπαχθούν 
στη ρύθμιση 

Στέλνει η Οικονομική 
υπηρεσία του Δήμου 
Αχαρνών

Βεβαιώσεις οφειλών σε όλους
τους υπόχρεους δημότες στέλ-
νει η  Οικονομική Υπηρεσία

του Δήμου Αχαρνών με σκοπό να μπο-
ρούν να ενταχθούν στην τελευταία
ευνοϊκή ρύθμιση σύμφωνα με το
Ν.4321/2015.

Στην εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται
κάθε είδους βεβαιωμένες οφειλές προς
τον Δήμο μέχρι και τις 27 Μαΐου με
απαλλαγή έως και 100% από πρόστι-
μα και προσαυξήσεις για εφάπαξ κατα-
βολή, ενώ παράλληλα δίνεται τη δυνα-
τότητα αποπληρωμής σε 100 δόσεις με
ελάχιστη δόση 20€ και ετήσιο επιτόκιο
3%. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το επιτόκιο
ρύθμισης μέχρι και πριν τον τελευταίο
νόμο ήταν 12% ετησίως. 

Επιπλέον για χρέη μέχρι 5.000€ δεν
υφίσταται επιτόκιο ρύθμισης. 

Είναι η ευνοϊκότερη ρύθμιση που έχει
υπάρξει ποτέ και παρέχεται μεγάλη
ευελιξία αποπληρωμής των χρεών σε
οφειλέτες προς τους ΟΤΑ.

Μαχαιρώθηκε ομογενής από το Καζακστάν 
στα Άνω Λιόσια

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Άνω Λιόσια, όπου 45χρονος άνδρας
από το Καζακστάν μαχαιρώθηκε από άγνωστο δράστη, ο οποίος και αναζητείται. Θύτης είναι
ένας 35χρονος Έλληνας, ο οποίος για άγνωστο λόγο, πιθανότατα προσωπικές διαφορές δια-

πληκτίστηκε με τον 45χρονο και τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στη θωρακική χώρα.
Το θύμα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω 
 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15

Ο πολεοδομικός αστικός σχεδιασμός 
με νέες ιδέες και πρακτικές 
Το θέμα της επίσκεψης σπουδαστών του 
ΕΜΠ στο Δήμο Αχαρνών

Το Σάββατο 28 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη επίσκεψη-περιήγηση στο Δήμο Αχαρνών των
Μεταπτυχιακών Σπουδαστών του Εαρινού Εξαμήνου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

Τα τελευταία 6 ακαδημαϊκά έτη και στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) της κατεύθυνσης "Πολεοδομία - Χωροταξία", πραγματο-
ποιείται το Μάθημα "Προσεγγίσεις του Εφαρμοσμένου Σχεδια-
σμού στην Ελλάδα", που ασχολείται με τον Δήμο Αχαρνών
ως Μελέτη Περίπτωσης (case study).

Η ομάδα των 23 σπουδαστών συνοδευόμενη από τη
διδακτική ομάδα του Μαθήματος συναντήθηκε με τον
Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσι-
γιάννη, για μια σύντομη αλλά γόνιμη και εποικοδο-
μητική συζήτηση, με σκοπό να διαμορφωθεί μια
συγκροτημένη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης
και να καταγραφούν παρατηρήσεις, προβλήματα,
απόψεις, καθώς επίσης και οι πρώτες μελετητικές
σκέψεις, απόψεις και ιδέες.

Ο Δήμος Αχαρνών ανταποκρινόμενος στο αίτημα
του ΕΜΠ στέκεται διαρκής αρωγός σε αυτή την
προσπάθεια, διευκολύνοντας την ομάδα των σπου-
δαστών και καθηγητών για την απόκτηση σφαιρικότερης και συστηματικότερη  προσέγγισης πρακτικών ζητημά-
των εφαρμογής του σχεδιασμού, στην κλίμακα του αστικού χώρου.

Όπως κάθε χρόνο, η παρουσίαση της όλης εργασίας, καθώς και των πιθανών σχετικών εναλλακτικών προτάσε-
ων θα γίνει στη Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μπροστά στους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της
πόλης των Αχαρνών.

Οι σπουδαστές θα καταγράψουν τις απόψεις που θα διατυπωθούν και θα συντάξουν σχετική έκθεση, εντοπίζο-
ντας παράλληλα και τα ενδεχόμενα περιθώρια αντίστοιχων προσαρμογών της εργασίας τους, ώστε οι προτάσεις
να καταστούν ευκολότερα υλοποιήσιμες.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές 

παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 
ώρες 12  - 2 μμ στο Διαγνωστικό Κέντρο

“ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα.  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 5545507, 210 7227483

ΟΔήμος Μάνδρας
Ειδυλλίας διοργάνω-
σε με επιτυχία και

υλοποιεί την δράση «Κυριακή
Πάμε Θέατρο» με «Κοινωνικό
εισιτήριο», δίνοντας την ευκαι-
ρία στους συμπολίτες μας,
μικρούς και μεγάλους, να
παρακολουθήσουν για τέσσε-
ρις (4) συνεχόμενες Κυριακές,
δύο (2) θεατρικές παραστά-
σεις υψηλών προδιαγραφών,
με το χαμηλότερο αντίτιμο.

Την Κυριακή 15/3 οι θεατρό-
φιλοι συμπολίτες μας, είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν την Θεατρική Παράσταση «ΟΙ
ΗΛΙΘΙΟΙ» στο Θέατρο Αλίκη. 

Το έργο παρακολούθησαν συνολικά 130
συμπολίτες μας. Όπου μέσω της παρά-
στασης έλαβαν επίκαιρα κοινωνικά μηνύ-
ματα. 

Επιπλέον, την Κυριακή  22/3 οι λιλιπού-
τειοι φίλοι μας, απόλαυσαν το θεατρικό
έργο «Χάνσελ και Γκρέτελ, το μυστικό του
Σοκολατόδεντρου», στο θέατρο Μικρό
Παλλάς  όπου αφορούσε τα παιδιά, της
προσχολικής ηλικίας έως και τις πρώτες
τάξεις του δημοτικού.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εξαιτίας της
μεγάλης συμμετοχής και ανταπόκρισης
συμπληρώθηκαν 4 λεωφορεία για την
μεταφορά των μικρών  μας φίλων, όπου
και τους συνόδευσαν οι γονείς τους. Στις
παραστάσεις παραβρέθηκαν η Αντιδή-
μαρχος Παπακωνσταντίνου Ρουμελιώτη
Ελένη και η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ κα
Νερούτσου Λιάσκου Αλεξία. 

Μετά από την μεγάλη προσέλευση για
την παράσταση στο Θέατρο Αλίκη, η Πρό-
εδρος του ΔΟΚΑΠ κα Νερούτσου Λιάσκου
Αλεξία, έχοντας κοινωνική ευαισθησία,
διεκδίκησε μια ακόμη συμμετοχή στην
θεατρική παράσταση « ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ». Η
Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ, συνομίλησε με
τους «φίλους» του θεάτρου, όπου και την
ευχαρίστησαν για την ανάσα πολιτισμού
που τους προσέφερε στην παρούσα
οικονομική κρίση.

Εκτός από τα προαναφερόμενα, την
Κυριακή των Βαΐων  05/4 υλοποιείται άλλη μια επίσκε-
ψη, στο Θέατρο Μικρό Παλλάς, στο έργο  «Χάνσελ και
Γκρέτελ, το μυστικό του Σοκολατόδεντρου» για τους
μικρούς μας φίλους. 

Σας περιμένουμε όλους στην τελευταία μας παιδική
παράσταση. ( Για κρατήσεις θέσεων, δημοτική βιβλιο-
θήκη τηλ. επικοιν. 2015555311)

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ

Πρόσκληση σε δωρεάν 
θεατρική παράσταση

Αγαπητοί φίλοι,

Με χαρά σας προσκαλούμε στη θεατρική
παράσταση, που θα γίνει την Παρασκευή, 3/4,
στις 8μμ, και τη συνδιοργανώνουμε 16 Σωμα-
τεία και Σύλλογοι της περιοχής.

Η θεατρική παράσταση θα παρουσιαστεί στο
2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων στη Δροσούπολη
(Αράχθου και Πηνειού) μετά από πρωτοβουλία
της ΕΛΜΕ  Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής.

Παρουσιάζεται από τους καθηγητές και ερασι-
τέχνες ηθοποιούς της Πολιτιστικής Λέσχης της
ΟΛΜΕ, της πανελλήνιας Ομοσπονδίας των
καθηγητών. Καταπιάνονται με πολύ μεράκι και
ταλέντο με το πολύ γνωστό έργο του Ρώσου
συγγραφέα Φ. Ντοστογιέφσκι, «Έγκλημα και
τιμωρία», και μας το παρουσιάζουν αφιλοκερ-
δώς.

Στο  2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων
Την Παρασκευή, 3 Απριλίου, στις 8μμ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συνδιοργάνωση  από 16 Σωματεία  και Συλλό-
γους

ΕΛΜΕ  Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου – Φυλής, Σύλ-
λογος Τσουκλιδίου, Σύλλογος Λίμνης, Σύλλογος
Αγαπώ, Σύλλογος Πανοράματος, Σύλλογος
Δροσούπολης, Σύλλογος Γεννηματά, Σύλλογος
Γονέων 2ου  Γυμνασίου Ά. Λιοσίων, Σύλλογος
Γονέων 4ου  Γυμνασίου Ά. Λιοσίων, Σύλλογος
Γονέων 1ου  Γυμνασίου Ά. Λιοσίων,  Σύλλογος
Γονέων 1ου ΕΠΑΛ Ά. Λιοσίων, Σύλλογος Γονέ-
ων 3ου Λυκείου Ά. Λιοσίων, Σύλλογος Γονέων
5ου  Δημοτικού  Ά. Λιοσίων, Σύλλογος Αρκάδων,
Σύλλογος Θρακών και Μακεδόνων, Σύλλογος
Κρητών.

ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Στις δράσεις του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας  
& του ΔΟΚΑΠ Κυριακή Πάμε Θέατρο»
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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

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. 
Fax: 210-5575184. 

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Ο Δήμος Φυλής και η Κοινωνική Υπηρεσία,
συνεχίζοντας τις δράσεις για την προαγωγή και
πρόληψη της υγείας, παρέχουν στους δημότες
τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξετα-
στούν δωρεάν για HIV (AIDS), Ηπατίτιδα B &
C.

Η ενημερωτική αυτή δράση έλαβε χώρα εχθές
ί από την κινητή μονάδα της ΜΚΟ PRAKSIS,
στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια (πλατεία
Δημαρχείου).

Η ενημέρωση και η εξέταση γίνεται πάντα από
επιστημονικό προσωπικό, ενώ για την εξέταση
διενεργείται γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισω-
μάτων του συγκεκριμένου ιού, ανώδυνα, ανώ-
νυμα, δωρεάν  και εμπιστευτικά. 

Η διενέργεια του τεστ υλοποιείται σε ένα προ-
στατευμένο για τον εξεταζόμενο, περιβάλλον,
όπου εκτός από την καθεαυτή εξέταση, πραγ-
ματοποιείται και συμβουλευτική πριν και μετά
από αυτό.

Δωρεάν εξέταση για AIDS, Ηπατίτιδα Β & C 
έξω από το κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Φυλής σε συνεργασία με την Praksis

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 
Από το Β΄ παράρτημα ΚΑΠΗ 
Ελευσίνας... 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ηομάδα χειροτεχνίας του Β΄ παραρτήματος
του ΚΑΠΗ Ελευσίνας με χρήματα που
συγκέντρωσε από την λαχειοφόρο αγορά

που πραγματοποίησε κατά τη γιορτή της γυναίκας
και από το πασχαλινό παζάρι, αγόρασε τρόφιμα και
τα παράδωσε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου.

Η Αντιπεριφέρεια Η Αντιπεριφέρεια 
Δυτικής Αττικής Δυτικής Αττικής 

ενώνει τις δυνάμεις τηςενώνει τις δυνάμεις της
με την "Αλληλεγγύη με την "Αλληλεγγύη 

για Όλους" για Όλους" 
Παροχή επισιτιστικής βοήθειας

αύριο το πρωί στο ΚΤΕΟ Μάνδρας  

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής σε
συνεργασία με την "Αλληλεγγύη για

Όλους" διοργανώνει παροχή επισιτιστικής βοή-
θειας σε συλλόγους, σωματεία, ενοριακά συσσί-
τια και λοιπούς φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης,
το Σάββατο, 4 Απριλίου 2015 και ώρα 11-13.

Η δράση θα λάβει χώρα σε καθορισμένο χώρο
διανομής επισιτιστικής βοήθειας στο ΚΤΕΟ Μάν-
δρας.

Υπεύθυνη Δράσης:
Περιφερειακή Σύμβουλος Δυτικής Αττικής, κ.

Γιώτα Παππά (6972534123)



8 -ΘΡΙΑΣΙΟ Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

ΑΔΑ: Ω4ΗΑΩΗ3-8Κ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ         

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθ. Πρωτ:  8484/01.04.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της

9ης/2015 συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 104

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης
κανονιστικού περιεχομένου για
κυκλοφορικές ρυθμίσεις σε διά-
φορες περιοχές του Δήμου μας
(Τοποθέτηση Πινακίδων
Σήμανσης στην Πλατεία Άνω
Δάσους Χαϊδαρίου) Σχετ: 44
/2015 Απόφαση Ε.Π.Ζ..»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό
Κατάστημα σήμερα την 31ηη του
μήνα Μαρτίου του έτους 2015
ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και
ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβού-
λιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ
7940/27-3-2015, του Δήμου
εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου  που επιδόθηκε σε
κάθε μέλος στις 27-3-2015 και
στον Δήμαρχο σύμφωνα με το
άρθρο 67 παρ. 5  του Ν. 3852/

2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημο-
τικό Κατάστημα. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
επί συνόλου τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα  τριά-
ντα (30) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς
1 Β. Παντελάρος 
2 Ν. Καραγιάννης 
3. Ν. Δαουάχερ 
4. Κ. Σταθάς  ΑΠΩΝ
5. Η. Βαρυτιμιάδης  
6. Ε. Θερμού
7. Κ.Βορέας
8. Π. Μοσχονάς 
9. Ι. Ζώτος  
10. Σ. Χατζηστεργίου 
11. Μ. Χουδελούδης  
12. Λ. Βουλγαρίδης
13. Μ. Δημουλά   ΑΠΟΥΣΑ
14. Γ. Ζέρβα    
15. Π. Κουβαράς 
16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργο-
πούλου 
17 Κ. Τσουκνίδας   
18. Δ. Θεοδώρου   
19. Ε. Τροχίδης 
20. Α. Μποζίκας 
21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη 
22. Ε. Τοκατλίδη ΑΠΟΥΣΑ
23. Ε. Ντηνιακός 
24. Δ. Τσατσαμπάς  
25.Β. Καρατζαφέρης 
26. Θ.Σπηλιόπουλος

27.Α. Σκαμπά 
28.Η. Δρούλιας   
29. Α. Γκανά –Ρηγάκη 
30. Ε. Καμπόλη  
31. Φ. Θεοδωρακόπουλος 
32. Κ. Ασπρογέρακας  

33. Κ. Φουρλής 

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην
συνεδρίαση.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από  τη δια-
πίστωση της απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε.
Καμπόλη αποχώρησε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του εκτός
ημερησίας διάταξης θέματος. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσα-
τσαμπάς αποχώρησε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του εκτός
ημερησίας διάταξης θέματος και
προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 4ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Φ. θεοδωρακόπου-
λος  αποχώρησε κατά τη διάρκεια
του 3ου θέματος ημερησίας διάτα-
ξης. 

Πριν από τη συζήτηση του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης ο
κ. Πρόεδρος πρότεινε την πρότα-
ξη του 5ου και του 9ου  θέματος
της ημερήσιας διάταξης και τη
συζήτησή τους ως 2ου και 7ου

θέματος αντίστοιχα. Το Δημοτικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε
την πρόταξη του 5ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης στη θέση του
2ου και την πρόταξη του 9ου θέμα-
τος της ημερήσιας διάταξης στη
θέση του 7ου θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισάγει
στο Συμβούλιο για συζήτηση το
14ο πλέον θέμα ημερησίας διάτα-
ξης και θέτει  υπόψη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ.
44/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με
την οποία εγκρίνει και εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη
σχετικής απόφασης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3463/2006 και του Ν. 3852/10,  τα
ακόλουθα, 

Την τοποθέτηση των αναγκαίων
Πινακίδων Σήμανσης πέριξ της
πλατείας του Άνω Δάσους, όπως
αυτές φαίνονται κυκλωμένες στο
επισυναπτόμενο σχέδιο οριζοντιο-
γραφίας προτεινόμενης κατάστα-
σης, προκειμένου να ρυθμίζεται
και να είναι σαφής η προτεραιότη-
τα της κυκλοφορίας των οχημά-
των, και συγκεκριμένα δίνοντας
προτεραιότητα στα οχήματα που
κινούνται στην οδό Σωκράτους.

Συνολικά να τοποθετηθούν Έξι
(6) Πινακίδες Ρ2 «Υποχρεωτική
διακοπή πορείας», οι οποίες να
τοποθετηθούν ως εξής :

Μία (1) Πινακίδα Ρ2 στην οδό

Γ.Ζαμπέτα, στην συμβολή της με
την οδό Σωκράτους , στο Ο.Τ.
Γ419

Μία (1) Πινακίδα Ρ2 στην οδό
Αλεξ. Παναγούλη, στην συμβολή
της με την οδό Σωκράτους , στο
Ο.Τ. Γ414

Μία (1) Πινακίδα Ρ2 στην οδό
Αλ. Παπαναστασίου, στην συμβο-
λή της με την οδό Σωκράτους , στο
Ο.Τ. Γ415

Μία (1) Πινακίδα Ρ2 στην οδό
Ακροπόλεως, στην συμβολή της
με την οδό Σωκράτους , στο Ο.Τ.
Γ416

Μία (1) Πινακίδα Ρ2 στην οδό
Ακροπόλεως, στην συμβολή της
με την οδό Σωκράτους , στο Ο.Τ.
Γ418, και λόγω της μη εύκολης
ορατότητάς της λόγω της σταθμευ-
σης της αστικής συγκοινωνίας στο
συγκεκριμένο σημείο,

Μία (1) δεύτερη Πινακίδα Ρ2
στην οδό Ακροπόλεως, στην συμ-
βολή της με την οδό Σωκράτους ,
στο Ο.Τ. Γ417

Μία (1) Πινακίδα Ρ2 στην οδό
Αλεξ. Παναγούλη, στην συμβολή
της με την οδό Ακροπόλεως , στο
Ο.Τ. Γ418

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλε-
σε τα μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
έλαβε υπόψη του την αριθμ
44/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και

την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτη-
σε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο
και διατυπώθηκαν οι απόψεις των
Δημοτικών Συμβούλων, όπως
αναλυτικότερα αναγράφονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση
της συζήτησης, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.

44/2015 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:
«Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  σε
περιοχές του Δήμου μας» η
οποία επισυνάπτεται και απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. 61/2015 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας, την ισχύ-
ουσα νομοθεσία και τα αναφε-
ρόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
(Υπογραφή)   

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     
(Υπογραφή)   

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι   01-04-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

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

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

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

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

8.10.14

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Συγχαρητήρια επιστολή 

Κύριε Διευθυντά
Για τη συμμετοχή της ομάδας του

σχολείου σας στον τελικό του
Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλή-
ματος , παρακαλώ να εκφράσετε, σε
όλους τους συντελεστές της προ

σπάθειας, τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια. Αμέσως μετά τις διακοπές του
Πάσχα θα έρθω στο σχολείο για να
σας συγχαρώ, εκ μέρους του Δημο-
τικού Συμβουλίου και όλων των
κατοίκων του Δήμου Φυλής. 

Μας κάνατε και πάλι περήφανους.

Χρήστος Σπ. Παππούς
Δήμαρχος Φυλής



Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

‘’Εμείς, ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή θα εξακολουθήσουμε να κινούμαστε: 
Στη γραμμή της συνεπούς, υπεύθυνης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης
των νομικών ζητημάτων του Δήμου, χωρίς να αποκλείουμε Δικηγόρους,

Ασπροπύργιους ή μη, υπό οιοδήποτε πρόσχημα! ‘’ 

Απάντηση του Δήμου Ασπροπύργου σε πρόταση του Συνδυασμού 
‘’ Ασπρόπυργος Αλλάζουμε’’  περί αναθέσεων νομικών υποθέσεων σε Δικηγόρους του δήμου 

Απάντηση στο έγγραφο - πρόταση του Δημοτι-
κού Συνδυασμού ‘’Ασπρόπυργος Αλλάζουμε’’
με αντικείμενο την ανοικτή πρόσκληση ενδια-

φέροντος προς όλους τους δικηγόρους και προπα-
ντώς προς τους νομικούς της πόλης του Ασπροπύρ-
γου, να συνεργασθούν με τον δήμο σναλαμβάνοντας
υποθέσεις που τον αφορούν, προχώρησε ο δήμαρχος
Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου επισημαίνοντας -
μεταξύ άλλων - τα εξής :

Αποσπάσματα της απάντησης του δημάρχου
Ασπροπύργου προς τον κ. Γιάννη Ηλία 

Κύριε Ηλία,
με δεδομένη, τη δοκιμασμένη τακτική, που κι εσείς

προσωπικά -αν και καταχρηστικά- ακολουθούσατε, ως
Αντιδήμαρχος ή ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ανάπτυξης του Δήμου Ασπροπύργου (Δ.Ε.Α.Δ.Α),
σε ό,τι αφορούσε στο διορισμό Δικηγόρων, για το χειρι-
σμό των δημοτικών, νομικών υποθέσεων, τεκμαίρω
πως η πρόταση που υποβάλατε προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, απευθύνεται -με χρονική καθυστέρηση εννέα (9)
ετών- πρωτίστως στο πρόσωπό σας. Αφού, όπως θα
θυμάστε, επί των ημερών που κατείχατε τις προανα-
φερθείσες θέσεις ευθύνης, ο μη Ασπροπύργιος Δικηγό-
ρος, κ. Θεοδωρόπουλος, διοριζόταν -σχεδόν κατ΄ απο-
κλειστικότητα- ως χειριστής των δικαστικών υποθέσεων
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

Τότε, λοιπόν, η εξήγηση της σχεδόν μονομερούς προ-
τίμησής σας, ήταν πως επιλέγατε Συνήγορο με βάση την
ουσία των υποθέσεων, την επαρκή γνώση της νομοθε

σίας περί Ο.Τ.Α. και την εν γένει εμπειρία του. Σήμε-
ρα, υπηρετώντας τη μικροπολιτική και μόνο, με μοναδι-

κό γνώμονα «το θεαθήναι», θυμηθή-
κατε πως υπάρχουν και Ασπροπύρ-
γιοι Δικηγόροι!

Είναι ολοφάνερο, λοιπόν, πως η
επιλεκτική μνήμη σας, δεν απαιτεί ένα
και μόνο «φρεσκάρισμα». Διότι, ενώ
γνωρίζετε, παριστάνετε πως αγνοείτε
ότι, σε αντίθεση με εσάς, η παρούσα
Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο της θεμι-
τής στήριξης των Δικηγόρων που δια-
μένουν ή έχουν γραφείο στην πόλη
μας, τους αναθέτει συνεχώς υποθέ-
σεις, αλλά πάντα με τα κριτήρια της
εξειδίκευσης και της εμπειρίας τους!
Επιπλέον, κι επειδή είναι γνωστό τοις
πάσι, το πλήθος και η σοβαρότητα
των υποθέσεων που κληρονομήσαμε
(τεράστια, δυσβάσταχτα χρέη, και
αναρίθμητες δικαστικές υποθέσεις),
καθώς και όλα τα ακανθώδη ζητήμα-
τα, που προέκυψαν εξαιτίας της οικο-
νομικής κρίσης, το ξέρετε κι εσείς
πως είμαστε υποχρεωμένοι, εκ της
φύσεως των υποθέσεων, να επιλέγουμε και Δικηγόρους
εκτός Ασπροπύργου, με κυρίαρχο κριτήριο την εξειδί-
κευση σε ζητήματα Διοικητικής Δικαιοσύνης και την απο-
τελεσματικότητά τους. Ωστόσο,  κι αυτό υποδύεστε πως
το αγνοείτε. 

Αν, λοιπόν, από «κεκτημένη ταχύτητα», δεν αντιμετω-
πίζατε με μικροπολιτική διάθεση και το συγκεκριμένο
θέμα, αν δεν πρυτάνευε η γνωστή πια, φτηνή εντυπω-
σιοθηρία, και στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σας, δε θα
είχατε διατυπώσει τη συγκεκριμένη, «ρατσιστική» πρό-

ταση, που εντάσσεται στο
γνωστό, προκλητικό και
νομικά επιλήψιμο, ρατσιστι-
κό δόγμα σας, «πας, μη
γηγενής Ασπροπύργιος,
βάρβαρος»! 

Κι επιπροσθέτως, θα
είχατε φροντίσει να «ανακα-
λέσετε» στη μνήμη σας το
γεγονός ότι, από το 2007
έως σήμερα, έντεκα (11)
Δικηγόροι, οι οχτώ (8) εκ
των οποίων απ΄ τον τόπο
μας, χειρίστηκαν άψογα
δημοτικές υποθέσεις, καθό-
σον ο αριθμός των υποθέ-
σεων που δεν κέρδισε ο
Δήμος μας, δεν εξαντλούν
τα δάχτυλά του ενός χεριού!

Κατά συνέπεια, ο
τρόπος με τον οποίο χειρί-
ζεται η Δημοτική Αρχή, τις
δικαστικές υποθέσεις του
Δήμου, ο τρόπος με τον
οποίο προασπίζεται τα
συμφέροντα του Ασπρό-
πυργου, εκτός από υπεύ-
θυνος και σοβαρός, αποδει-
κνύεται –καθημερινά και
στην πράξη- και άκρως
αποτελεσματικός! 

Και σε κάθε περίπτωση,
δεν έχει καμία απολύτως
σχέση με τις ερημοδικίες,
και τις λοιπές αβελτηρίες
των ημερών σας. 

Όπως, για παράδειγμα, 

με την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπιζόταν, και
από την πλευρά σας, η παρουσία των υπαλλήλων του
Δήμου, σε Δικαστήρια, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, και
χωρίς την παραμικρή δικηγορική συνδρομή! 

Επιπλέον, η πρότασή σας παραπέμπει σε κριτήρια
και ήθη άλλων εποχών, και προσβάλλει Δικηγόρους,
στους οποίους έχει ανατεθεί ο χειρισμός λεπτών και
δύσκολων υποθέσεων, με κριτήριο τις γνώσεις και την
εμπειρία τους, σε χειρισμό θεμάτων, ως επί το πλείστον
διοικητικής φύσεως, (Εργολαβικές Προσφυγές κ.λπ.)
ενώπιον των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας  (Συμ-
βούλιο της Επικρατείας και Άρειο Πάγο). Κι η ενσυνεί-
δητη αυτή προσβολή, εκλαμβάνει …άλλες διαστάσεις,
όταν μάλιστα, οι Δικηγόροι αυτοί, έχουν επιδείξει ζήλο
και αφοσίωση, στην υπεράσπιση των συμφερόντων του
Δήμου, αναντίστοιχη προς τα ποσά, με τα οποία αμεί-
βονται. Γεγονός πανθομολογούμενο, και το οποίο
ασφαλώς και γνωρίζετε, από τις επαφές σας με τις υπη-
ρεσίες και Διευθύνσεις του Δήμου μας. 

Εν κατακλείδι, το ζήτημα και «διακύβευμα», εν προ-
κειμένω, δεν είναι οι Δικηγόροι – Δημότες, τους οποίους
ο Δήμος τιμά, αλλά η προστασία των συμφερόντων του
ίδιου του Δήμου και κατ’ επέκταση όλων των Δημοτών.
Κι εμείς, ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή, σε αυτήν τη
γραμμή θα εξακολουθήσουμε να κινούμαστε: Στη γραμ-
μή της συνεπούς, υπεύθυνης και αποτελεσματικής αντι-
μετώπισης των νομικών ζητημάτων του Δήμου, χωρίς να
αποκλείουμε Δικηγόρους, Ασπροπύργιους ή μη, υπό
οιοδήποτε πρόσχημα!  

Σε κάθε περίπτωση, κι εφόσον η παρούσα απάντηση
μου, δεν μεταβάλει το αρχικό, προσχηματικό σκεπτικό
σας, η Δημοτική Αρχή, θα ζητήσει, από το Προεδρείο, να
περιληφθεί το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη του επόμε-
νου Δημοτικού Συμβουλίου, στη διάρκεια του οποίου θα
γνωστοποιηθούν στο Σώμα και περαιτέρω επεξηγηματι-
κά στοιχεία. Παράλληλα, ως υπεύθυνος Δήμαρχος, θα
ενημερώσω το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και τους
Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς, προκει-
μένου να εκπροσωπηθούν, και να τοποθετηθούν στην
εν λόγω συζήτηση, επί της προτάσεώς σας.

Με τιμή,
Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδας  

(Ολόκληρη η ανακοίνωση στο site www.thriassio.gr)

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προε-
λεύσεων.
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 βιολο-
γικά 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, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14
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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ένταξη στη 
νέα ρύθμιση οφειλών του ΟΑΕΕ

Ξεκίνησαν χθες οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση
οφειλών και οι οφειλέτες του Οργανισμού Απασχόλησης
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), όπως ανακοίνωσε
το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

Στη ρύθμιση υπάγονται οι ασφαλιστικές οφειλές που
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 2η Μαρτίου 2015.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να φτάσει
μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ,
ενώ ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγείται
έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων
τελών.

Ειδικότερα προβλέπεται:
Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής
Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις
Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις
Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις και

τέλος,
Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις.

Δ. Στρατούλης: Δεν θα διακινδυνεύσουμε 
ούτε ένα ευρώ από τις συντάξεις

«Δεν πρόκειται να βάλουμε σε διακινδύνευση έστω και
ένα ευρώ από τις συντάξεις» επέμεινε ο αναπληρωτής
υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατού-
λης όταν  στη Βουλή, ο προκάτοχός του, Γιάννης Βρού-
τσης, αναφερόμενος στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις,
είπε πως για πρώτη φορά υπάρχει αβεβαιότητα κατα-
βολής των συντάξεων.

Ο κ. Στρατούλης κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτη-
σης του βουλευτή της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση
δεν έχει στον προσανατολισμό της κατάργηση κοινωνι-
κών πόρων, αντίθετα, μελετά την αποκατάσταση κάποι-
ων που είχαν καταργηθεί από τις προηγούμενες κυβερ-
νήσεις. Για το ενδεχόμενο ενοποίησης ταμείων θα προη-
γηθεί αναλογιστική μελέτη, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν θα υπάρξει ισοπέδωση δικαιωμάτων προς τα κάτω.
Όσο για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, το γενικό πλαί-
σιο είναι πως «θα κοπούν μαχαίρι» μόνο ακραίες κατα-
στάσεις, όπως εκείνες που δημιουργήθηκαν με εθελού-
σιες σε τράπεζες και ιδιωτικοποιημένες ΔΕΚΟ. 

Στο Δημόσιο θα εκχωρούνται και ανείσπρακτα ενοίκια του 2014
Στο Δημόσιο θα εκχωρούνται και τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2014 από τους ιδιο-
κτήτες.Αυτό ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβά-
νη, υπογραμμίζοντας ότι η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην
τυπική εφαρμογή του νόμου χωρίς όμως να έχει συζητηθεί το θέμα σε ανώτατο επί-
πεδο.
Για τον λόγο αυτό, η κ. Βαλαβάνη δήλωσε ότι θα προωθηθεί άμεσα τροπολογία στη
Βουλή, με στόχο να μην επιβαρυνθούν άδικα οι ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν ενοί-
κια πέρυσι. 
Στην τροπολογία θα αναφέρεται ότι και για τη χρήση του 2014 θα ισχύσει το προη-

γούμενο καθεστώς, γεγονός που σημαινει ότι οι ιδιοκτήτες ανείσπρακτων ενοικίων θα μπορουν με μία χειρόγραφή
δήλωση να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο. 
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, η κ. Βαλαβάνη επανέλαβε ότι θα αντικατασταθεί από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περι-
ουσίας στο δεύτερο εξάμηνο και ότι θα ισχύσει αφορολογητο όριο οριζόντια και όχι μόνο για την πρώτη κατοικία.
Επισημαίνεται ότι αν το αφορολόγητο όριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, οριστεί στις 50.000
ευρώ, τότε το 41,7% των ιδιοκτητών θα μείνει αφορολόγητο.
Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό συνεπάγεται ότι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος της
είσπραξης από το Δημόσιο περίπου 3 δισ. ευρώ. 
Η κ. Βαλαβάνη υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος θα καθοριστούν με το νέο φορο-
λογικό νομοσχέδιου, που θα έρθει στη Βουλή το φθινόπωρο, ενώ, για την αύξηση του ΦΠΑ στα κοσμοπολίτικα
νησιά, ανέφερε ότι, αν και τάσσεται υπέρ του μέτρου, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν νομοθετικά κωλύματα.
Σημειώνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή ανέλαβε προσωπική
δέσμευση ότι δεν θα υπογράψει αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, δίνοντας τέλος στα σχετικά σενάρια.

Προσπάθεια για 
συμφωνία μέσα στη 
Μεγάλη Εβδομάδα

Μια ακόμη
προσπάθεια
να πείσει

εταίρους και δανειστές
προκειμένου να
λύσουν, την επόμενη
εβδομάδα αμέσως μετά
το Πάσχα των Καθολι-
κών, το ασφυκτικό
πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η χώρα, κατέβαλε η
κυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη νέα επικαιροποιημένη 26σέλι-
δη λίστα που υπέβαλε και από την οποία προσδοκά έως και 6
δισ. ευρώ έσοδα εντός του 2015, σε περίπτωση που οι στόχοι
αποδειχθούν εφικτοί, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού
μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 4% του ΑΕΠ, τη στιγμή που
ένας από τους κεντρικούς στόχους της κυβέρνησης ήταν μέχρι
τώρα η μείωση του από το στόχο του 3% που προέβλεπε η
προηγούμενη δανειακή σύμβαση, στο 1,5% όπως είχε δηλώσει
ο Γ. Βαρουφάκης ή ακόμη και στο 0,6% όπως είχε δηλώσει η
σύμβουλός του Έλ. Παναρίτη.

Παρά ταύτα οι ενστάσεις των δανειστών παραμένουν, ειδικά
σε ότι αφορά στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά, με τις δύο
πλευρές να εκκινούν από εκ διαμέτρου αντίθετες αφετηρίες. 

Οι δανειστές ζητούν περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς
εργασίας και νέες μειώσεις στις συντάξεις και στα επικουρικά
ταμεία, ενώ η κυβέρνηση στις προτάσεις που έχει στείλει προ-
βλέπει την επαναφορά του 13ου μισθού για τους χαμηλοσυ-
νταξιούχους, που θα κοστίσει περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ
και την κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, μέτρο
που κοστολογείται περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα στελέχη της κυβέρνησης αποκλείουν να
δεχθούν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, η επα-
ναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η
κατάργηση των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων είναι
«κόκκινο πανί» για τους τεχνοκράτες των τεχνικών κλιμακίων
και τους εκπροσώπους των θεσμών στο Brussels Group, ενώ
σύγχυση επικρατεί για την αύξηση του ΦΠΑ σε δημοφιλή νησιά
-ίσως λένε ορισμένοι είναι από τα τελευταία όπλα στην κυβερ-
νητική φαρέτρα-, και για τον ΕΝΦΙΑ ο οποίος παραμένει εκτός
ατζέντας. 

Παράλληλα υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις μελών της
κυβέρνησης και για τις ιδιωτικοποιήσεις όπου η υπαναχώρηση
της κυβέρνησης από την αρχική της θέση μπορεί να ικανοποι-
εί εν μέρει τους δανειστές, αλλά τη φέρνει αντιμέτωπη με την
εσωκομματική αντιπολίτευση, καθώς για πολλά στελέχη της μει-
οψηφίας το θέμα ήταν και είναι «κόκκινο πανί».

Εντός αυτού του τοπίου η ΕΚΤ συνέχισε χθες «το μαρτύριο
της σταγόνας» αυξάνοντας μόλις κατά 700 εκατ. ευρώ το όριο
του ELA για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ η κυβέρνηση καλείται
πλέον εντός συνόρων να λύσει και το γρίφο των αντιεξουσια-
στών, θέμα που προκαλεί και ενδοκυβερνητικές εντάσεις και
είχε ως αποτέλεσμα την έκτακτη προχθεσινή σύσκεψη στο
Μαξίμου, όπου αποφασίσθηκε το χαρτοφυλάκιο της Προστα-
σίας του Πολίτη να περάσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Κίνη-
ση που κατά πολλούς σχετίζεται με τις σχέσεις του κ. Πανούση
τόσο με τον υπερυπουργό εσωτερικών Ν. Βούτση όσο κυρίως
με την αναπληρώτριά του Τ. Χριστοδουλοπούλου.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
Στο «μικροσκόπιο» του ΣτΕ μπαίνει το 
αφορολόγητο των πολυτέκνων
Στο «μικροσκόπιο» του Συμβουλίου της Επικρατείας μπαίνει

το κατά πόσο παραβιάζεται το Σύνταγμα, επειδή η πολιτεία δεν
έχει θεσπίσει ένα αφορολόγητο όριο υπέρ των πολύτεκνων
οικογενειών, αλλά και επειδή δεν έχει προβλέψει μία διαδικασία
για να μπορεί ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι έχει φορο-
δοτική ικανότητα και μπορεί να πληρώσει φόρους.

Το ζήτημα θα εξεταστεί σε «πιλοτική» δίκη, πιθανότατα στην
Ολομέλεια ΣτΕ, καθώς η δικαστική απόφαση θα έχει συνέπειες
για έναν ευρύτερο κύκλο προσώπων, σχετικά με τον τρόπο
που θα μπορεί να «αμύνεται» κάποιος απέναντι στις φορολο-
γικές υποχρεώσεις, αλλά και πώς θα μπορεί να αποδεικνύει ότι
το εισόδημά του ξοδεύτηκε στις απολύτως απαραίτητες δαπά-
νες διαβίωσης (για διατροφή, στέγαση, ένδυση κ.λπ.) του φορο-
λογουμένου και της οικογένειάς του, έτσι ώστε να μένει αφορο-
λόγητο ένα εξατοκιμευμένο ποσό.

Τριμελής Επιτροπή στελεχών του ΣτΕ, υπό τον πρόεδρό του
Σ. Ρίζο έκρινε ότι λόγω της σοβαρότητάς του το θέμα πρέπει να
εισαχθεί κατευθείαν σε «πιλοτική» δίκη στο ΣτΕ, για να δοθεί
άμεσα λύση στο συνταγματικό πρόβλημα, που απασχολεί και
άλλα δικαστήρια της χώρας.

ΙΚΑ: Ανοιξε η «ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη»ΙΚΑ: Ανοιξε η «ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη»

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση
των εργαλείων ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους οφειλέτες,
εμπλουτίζει τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τη νέα
εφαρμογή «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη».

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας παρέχεται στους οφει-
λέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ η δυνατότητα να προσπελά-
σουν σε πραγματικό χρόνο τις παρακάτω πληροφορίες που αφο-
ρούν στην εικόνα των οφειλών τους:

- Συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών
- Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών
- Συγκεντρωτική εικόνα των ρυθμίσεων με ανάλυση δόσεων και

οφειλών
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην

ενότητα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
προς Οφειλέτες" .

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:• Οι οφειλέτες
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.

Οι οφειλέτες άλλων φορέων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ
μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
"Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ άλλων Φορέων" και να κάνουν
χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

Ερώτηση 32 «γαλάζιων» 
βουλευτών για τη δημόσια τάξη
Με τίτλο «η Δημόσια Τάξη στο έλεος των αναρχικών και ακροα-

ριστερών», κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών,
Νίκο Βούτση, 32 βουλευτές της ΝΔ. 

Με πρώτο υπογράφοντα τον Δημήτρη Κυριαζίδη, οι βουλευτές
καταγγέλλουν ότι το τελευταίο διάστημα, η ΕΛΑΣ έχει μεταβληθεί
σε άβουλο παρατηρητή εγκληματικών ενεργειών στο κέντρο τη

Αθήνας, με «δημόσια κτήρια να καταλαμβάνονται και να βανδαλί-
ζονται, περιουσίες πολιτών να καταστρέφονται και την Αστυνομία
παντελώς απούσα».

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά και στη Βουλή, με τους βουλευ-
τές να καταγγέλλουν ότι «αποτελεί πρωτόγνωρο στα κοινοβου-
λευτικά χρονικά γεγονός η εισβολή αναρχικών στη Βουλή».

ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
Σήκωσαν πανό μπροστά από τον Αγνωστο Στρατιώτη

Συγκέντρωση στον χώρο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί,
συγγενείς και φίλοι των κρατούμενων απεργών πείνας, αναρτώ-
ντας πανό με το μήνυμα συμπαράστασης «Νίκη στους απεργούς
πείνας - κρατούμενους αγωνιστές».

Το επεισόδιο αυτό έρχεται μια μόλις μέρα μετά την εισβολή αντιε-
ξουσιαστών στο προαύλιο της Βουλής, που προκάλεσε πολιτίκή
θύελλα αντιδράσεων και βάθυνε το... ρήγμα μεταξύ Μαξίμου και
Βουλής, με την πρόεδρο του Σώματος Ζωή Κωνσταντοπούλου να
μη χάνει ευκαιρία να κάνει κινήσεις που οδηγούν ή σε παρεμβά-
σεις κυβερνητικών αποφάσεων ή ακόμα χειρότερα "αδειάζοντας"
με τον τρόπο της ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια.

Οι άνδρες της Φρουράς της Βουλής αιφνιδιάστηκαν και δεν
μπλόκαραν τους "εισβολείς" στην εξωτερική είσοδο, ενώ η δια-
μαρτυρία μπροστά στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου δεν κράτησε
περισσότερο από 6-7 λεπτά, με τους αντιεξουσιαστές να βγαίνουν
με τη συνοδεία αστυνομικών εκτός προαυλίου χώρου από το
φυλάκιο επί της Βασιλίσσης Σοφίας και εντέλει να προσάγονται
στην Ασφάλεια.

Γεγονός είναι πως οι διαμαρτυρόμενοι δεν εκδήλωσαν καμία
διάθεση να μπουν στο κτίριο της Βουλής ή να προκαλέσουν επει-
σόδια, ωστόσο η "εισβολή" τους στον προαύλιο χώρο του Κοινο-
βουλίου δεν μπορεί -εκ των πραγμάτων- να παραπέμπει σε καμία
περίπτωση σε "ειρηνική διαμαρτυρία" όπως τη χαρακτήρισε
αργότερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρου ́ 80-88
Ταχ.Κωδ. : 117 41, Αθην́α 
Πληροφοριές: Β. Σφατιδ́ου
Τηλ.: 213 1601 388

Ελευσιν́α, 09 Μαρτιόυ 2015
Αρ.πρωτ.: οικ. 512/ΦΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Προέδρος της Οικονομικης́
Επιτροπης́ της Περιφερ́ειας Αττι-
κης́ διακηρυτ́τει με Δημοσ́ιο Μειο-
δοτικο ́ Διαγωνισμο,́ την επιλογή
αναδοχ́ου με ανοιχτη ́διαδικασιά,
του αρ́θρου 3, παρ.α, του
Ν.3669/2008, με το συσ́τημα
προσφορας́ ενιαιόυ ποσοστού
εκ́πτωσης παν́ω στο συμπληρω-
μεν́ο τιμολογ́ιο της Υπηρεσιάς,
συμ́φωνα με το αρ́θρο5, του
Ν.3669/2008, για την εκτελ́εση
του ερ́γου: «Συντηρ́ηση οδων́ του
Δημ́ου Ασπροπυρ́γου».

Ο προυπ̈ολογισμος́
δημοπρατ́ησης του ερ́γου ειν́αι:
400.000,00€ (με αναθεωρ́ηση και
ΦΠΑ:23%) και χρηματοδοτειτ́αι
απο ́ πιστωσ́εις του ΥΥΠΟΜΕΔΙ-
ΓΓΔΕ με κωδικο ́ ερ́γου:
1997ΣΕ06800002 της ΣΑΕ 068.
Η δημοπρασιά θα διεξαχθεί
συμ́φωνα με τον Ν.3669/2008,
καθως́ και με τους ορ́ους της
διακηρ́υξης.
Αξιά εργασιων́ με ΓΕ+ΟΕ (18%)
και απροβ́λεπτα (15%):
324.223,24€, αναθεωρ́ηση:
980,01€ και ΦΠΑ: 74.796,75€.
Το κριτηρ́ιο κατακυρ́ωσης ειν́αι
αποκλειστικα ́ η συνολικα ́ χαμη-
λοτ́ερη τιμη.́
Η διακηρ́υξη του ερ́γου εχ́ει
συνταχθει ́ κατα ́ το εγκεκριμεν́ο
υποδ́ειγμα τυπ́ου Β  ́και σε συν-
δυασμο ́ με την κατευθυντηρ́ια
οδηγιά 6 (ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-
ΒΑΧ)
Η δημοπρασιά θα διενεργηθεί
στις 31/03/2015, ημερ́α Τριτ́η και
ωρ́α: 10:00 (ληξ́η επιδ́οσης των
προσφορων́), στα γραφειά της
Διευθ́υνσης Τεχνικων́ Ερ́γων της
Περιφερειακης́ Ενοτ́ητας Δυτικης́
Αττικης́ (Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.), Εθν.
Αντιστασ́εως 80, Τ.Κ.: 192 00,
Ελευσιν́α), ενωπ́ιον αρμοδ́ιας

επιτροπης́.
Αν για οποιονδηπ́οτε λογ́ο δε διε-
ξαχθει ́ η δημοπρασιά την προα-
ναφερθεισ́α ημερομηνιά, η ́αν διε-
ξαχθει ́ μεν, αλλα ́ δεν κατατεθεί
καμιά προσφορα,́ θα διενεργηθεί
σε νεά ημερομηνιά που θα καθο-
ρισ́ει με πραξ́η της η
Προισ̈ταμεν́η Αρχη ́ και η οποιά
θα γνωστοποιηθει,́ με ΦΑΞ,
πεν́τε (5) τουλαχ́ιστον ημερ́ες
πριν τη νεά ημερομηνιά, σε
οσ́ους ελ́αβαν τευχ́η του διαγωνι-
σμου ́και την ιδ́ια ωρ́α (10:00). 
Η ιδ́ια διαδικασιά μπορει ́να επα-
ναληφθει ́ και δευτ́ερη φορα ́ με
τους ιδ́ιους ορ́ους και
προυπ̈οθεσ́εις.
Σημειων́εται οτ́ι στις νεές ημερο-
μηνιές, μπορουν́ να ζητηθουν́ να
λαβ́ουν τευχ́η του διαγωνισμού
και να συμμετασ́χουν σε αυτον́
ενδιαφερομ́ενοι, που δεν
εκδηλ́ωσαν ενδιαφερ́ον την
προηγουμ́ενη φορα.́ Στην
περιπ́τωση αυτη,́ τευχ́η μπορουν́
να διδ́ονται μεχ́ρι και δυό
εργασ́ιμες ημερ́ες πριν το διαγω-
νισμο ́(η ημερ́α του διαγωνισμού
δεν προσμετρατ́αι).
Στο διαγωνισμο ́ δικαιουν́ται να
συμμετασ́χουν: 1) Μεμονωμεν́ες
εργοληπτικες́ επιχειρησ́εις:

α. Εγγεγραμμεν́ες στο Μητρωό
Εργοληπτικων́ Επιχειρησ́εων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρειτ́αι στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.AΝ.AΝ. &
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφοσ́ον ανηκ́ουν
στην πρωτ́η (1η ) ταξ́η και αν́ω
(αρ́θρο 59του Ν.4278/14) , για
ερ́γα κατηγοριάς οδοποιιάς
β. Προερχομ́ενες απο ́ κρατ́η -
μελ́η της Ευρωπαικ̈ης́ Εν́ωσης ή
του Ευρωπαικ̈ου ́ Οικονομικού
Χωρ́ου (Ε.Ο.Χ.) η ́ απο ́ κρατ́η
που εχ́ουν υπογραψ́ει την συμ-
φωνιά για τις Δημοσ́ιες
Συμβασ́εις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκοσ́μιου Οργανισμου ́ Εμπο-
ριόυ (Π.Ο.Ε.), στα οποιά
τηρουν́ται επισ́ημοι καταλ́ογοι
αναγνωρισμεν́ων εργοληπτων́,
εφοσ́ον ειν́αι εγγεγραμμεν́ες
στους καταλογ́ους αυτους́ και σε
ταξ́η και κατηγοριά αντισ́τοιχη με
τις καλουμ́ενες του Ελληνικού
Μητρωόυ Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχομ́ενες απο ́ ως
ανωτερ́ω β  ́κρατ́η, στα οποιά δεν
τηρουν́ται επισ́ημοι καταλ́ογοι
αναγνωρισμεν́ων εργοληπτων́,
εφοσ́ον αποδεικνυόυν οτ́ι εχ́ουν
εκτελεσ́ει ερ́γα παρομ́οια με το
δημοπρατουμ́ενο, απο ́ ποιοτική
και ποσοτικη ́απ́οψη.
2) Κοινοπραξιές Εργοληπτικων́

Επιχειρησ́εων των παραπαν́ω
περιπτωσ́εων α, β και γ σε
οποιονδηπ́οτε συνδυασμο ́ μετα-
ξυ ́ τους, υπο ́ τους ορ́ους του
αρ́θρου 16 παρ. 7 του Ν.
3669/2008 (ΚΔΕ), οπ́ως τροπο-
ποιηθ́ηκε απο ́ το αρ́θρο 199,
παρ.2γ περ.ββ) του Ν.4281/2014
(Κοινοπραξιά
στην ιδ́ια κατηγοριά) και υπο ́τον
ορ́ο οτ́ι καθ́ε Εργοληπτικη ́ Επι-
χειρ́ηση θα συμμετεχ́ει στο κοινο-
πρακτικο ́σχημ́α με ποσοστο ́οχ́ι
μικροτ́ερο του 25% της
καλουμ́ενης κατηγοριάς.
Κοινοπραξιές εργοληπτικων́ επι-
χειρησ́εων, εγγεγραμμεν́ων στην
Α2 του Μ.Ε.Ε.Π., για ερ́γα οδο-
ποιιάς, με τις προυπ̈οθεσ́εις της
παρ.10 του αρ́θρου 16 του
Κ.Δ.Ε. (αναβαθ́μιση οριόυ λογ́ω
κοινοπραξιάς).
Η διαρ́κεια συμ́βασης του ερ́γου
οριζ́εται σε πεν́τε (3) μην́ες και
αρχιζ́ει απο ́την ημερομηνιά
υπογραφης́ της συμ́βασης.
Για την συμμετοχη ́στη δημοπρα-
σιά απαιτειτ́αι καταθ́εση εγγυητι-
κης́ επιστολης́ ποσου ́ εξ́ι
χιλιαδ́ων πεντακοσιών πεν́τε
ευρω ́ (6.505€), αναγνωρισμεν́ης
Τραπ́εζας η ́του Ταμειόυ Παρακα-
ταθηκων́ και Δανειών η ́ του

Ε.Τ.Α.Α., συμ́φωνα με τα
οριζομ́ενα στο αρ́θρο 15 της
διακηρ́υξης της δημοπρασιάς και
ισχυ ́ τουλαχ́ιστον εννεά μηνων́
και τριαν́τα ημερων́, μετα ́ την
ημερ́α διεξαγωγης́ του διαγωνι-
σμου.́ Ο χρον́ος ισχυός των προ-
σφορων́ ειν́αι εννεά (9) μην́ες.
Οι ενδιαφερομ́ενοι μπορουν́ να
παραλαβ́ουν το εν́τυπο οικονομι-
κης́ προσφορας́ και να πληροφο-
ρηθουν́ για τη μελετ́η του ερ́γου
κλπ, τις εργασ́ιμες μερ́ες και
ωρ́ες στα γραφειά της Δ.Τ.Ε./
Π/Ε.Δ.Α., οδος́: Εθν.
Αντιστασ́εως 80, Ελευσιν́α, τηλ.:
213 1601 385-6, κ. Μ. Κουτσου-
ρελ́ου, μεχ́ρι και την 26/03/2015,
ημερ́α Πεμ́πτη. 
Τα τευχ́η δημοπρατ́ησης
διατιθ́ενται στους
ενδιαφερομ́ενους, στην τιμή
κοσ́τους αναπαραγωγης́ τους.
Για τη συμμετοχη ́στο διαγωνισμό
ειν́αι απαραιτ́ητη η δυνατοτ́ητα
επικοινωνιάς η ́ ενημερ́ωσης των
υποψηφιών με φαξ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

To Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού
του Δήμου Μεγαρέων «Ηρό-

δωρος», η Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης και η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
συνδιοργανώνουν το Σαββατοκύ-
ριακο 4 & 5 Απριλίου 2015 (9:00 πμ
– 1:00 μμ) το τουρνουά μπάσκετ 3Χ3
«Νέοι δρόμοι στα τρίποντα» στο
χώρο του λιμανιού της Νέας Περά-
μου.

Στο τουρνουά μπορούν να συμμε-
τέχουν ομάδες αποτελούμενες από
αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 – 18
ετών οι οποίες θα χωριστούν σε
κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία
και το φύλο και θα αγωνιστούν σε
μίνι πρωταθλήματα με το σύστημα
νταμπλ – νοκ άουτ. Στους παίκτες
των ομάδων που θα φτάσουν στον
τελικό κάθε κατηγορίας θα δοθούν
μπλουζάκια ενώ στους νικητές θα
απονεμηθούν και μετάλλια.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα
δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα.  

Κατά την διάρκεια του τουρνουά
θα διεξαχθεί διαγωνισμός ελευθέ-
ρων βολών καθώς και διαγωνισμός
τριπόντων. 

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν
να υποβληθούν στα γραφεία του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» (28ης Οκτω-
βρίου 62 τηλέφωνο και φαξ
2296022161), στη Δημοτική Κοινό-
τητα Νέας Περάμου (τηλέφωνο και
φαξ 2296032719) και στην ιστοσελί-
δα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης www. basket.gr
μέχρι και την Πέμπτη 2 Απριλίου
2015.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του
Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 

Τηλέφωνο 6934840172.

ΕΝΤΟΥΡΟ ΑΠΟ ΛΕΜ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Άψογη διοργάνωση πανελλαδικής 
εμβέλειας με πολύ θέαμα!

Την Κυριακή 15 Μαρτί-
ου 2015 η ΛΕ. Μ. Μ.
(Λέσχη Μοτοσυκλετι-

στών Μεγάρων ) διοργάνωσε
το 14ο Μεγαρικό ENDURO,
τον 1ο αγώνα του πανελληνί-
ου πρωταθλήματος
ENDURO Ελλάδας και του
1ο αγώνα πρωταθλήματος
Νοτίου Ελλάδας. 

Στον αγώνα έλαβαν συμμε-
τοχή 130 αναβάτες από όλη την Ελλάδα, αριθμός ρεκόρ για την εποχή, οι
οποίοι πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους λάτρης του αθλήματος, καθώς λόγο
και του καιρού βοήθησε να δημιουργηθεί ένα τέλειο αγωνιστικό τερέν. 

Το park ferme το οποίο είχε στηθεί από το Σάββατο με τις πολυάριθμες
τέντες από τοις αγωνιστικές ομάδες έδινε ένα τόνο από διοργανώσεις παγκο-
σμίου επιπέδου. 

Οι δύο χρονομετρημένες ειδικές διαδρομές οι οποίες βρίσκονταν στον περι-
φερικό δρόμο Αλεποχωρίου Μεγάρων ήταν πόλος έλξης για τους θεατές οι
οποίοι με την σειρά τους τις κατέκλισαν.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρα όλους τους φίλους
της ΛΕ. Μ. Μ., την ENDURING MOTO CLUB, τα αθλητικά σωματεία Άρη
Πεντέλης, την ΑΜΛΕΧ και την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΡΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ.

Ευχαριστούμε το Δασαρχείο Μεγάρων και το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας
Μεγάρων αλλά και τον Δήμο Μεγαρέων για την συνεργασία τους.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρα τους χορηγούς μας KTM HUSQVARNA, BETA
FUORISTRADA CO, CARRER, EXTRA PRODUCTS TASSOULIS, RIDERS
SHOP, ΕΡΚΙΣ, YABURGER, BARRIO SPRINT AND MORE LEROI, FOCUS
CAFÉ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΕΦ, Ψητοπωλείο Σουβλατζίδικο << ΣΙΜΟΣ >>,
ΙΚΤΕΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΗΧΑΛΑΡΟΣ,ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Ασφαλιστικό Γρα-
φείο ΤΑΣΟΣ & ΛΑΚΗΣ ΔΕΔΕΣ, NERATZIS TRAVEL, Πρατήριο Υγρών Καυ-
σίμων Παρασκευή Δόσχορη.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες εκδηλώσεις της ΛΕ. Μ. Μ. 

Μετά Τιμής 
Το Δ. Σ. της ΛΕ. Μ. Μ.

Τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 
«Νέοι δρόμοι στα τρίποντα»

Σαββατοκύριακο 4 & 5 Απριλίου
Λιμάνι Νέας Περάμου
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η Κερκυραική Ένωση Ελευσίνας την Κυριακή των Βαΐων 5
Απριλίου εορτάζει την καθιερωμένη λιτάνευση της Σεπτής 

Εικόνας του Προστάτη του Αγίου Θαυματουργού Σπυρίδωνος
στπμ Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στην Ελευσίνα. 

Η εορτή θα αρχίσει  την 07:00 π.μ. με αρχιερατική θεία λειτουρ-
γία και στις 9:30 θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευσης της Εικόνας

του Αγίου με την συμμετοχή Φιλαρμονικών Αγημάτων όπως
συνηθίζεται με το σκήνωμά του στην Κέρκυρα την ίδια ημέρα.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Πνευματικό

Κέντρο της Εκκλησίας με καντάδες, χορούς και κέρασμα.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2105562030 και

6977915966 από 18:00 - 22:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ     

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρε-
σιών

Τμήμα: Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταχ. Δ./νση: Στρ. Νικ. Ρόκα 45
Ταχ.Κωδ      196 00 
Τηλέφωνο:   213 20 14 926
Fax:              210 5555 880                                                                                           
e-mail: HYPERLINK

"mailto:grprosopikou@mandras-
eidyllias.gr"grprosopikou@man-
dras-eidyllias.gr

Μάνδρα,   02.04.2015
Αριθμ. Πρωτ.:  5491

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας  έχοντας υπόψη: 

Τις  διατάξεις  της παρ.4 άρθρο
163 Ν. 3584/2007.

Τις  διατάξεις του άρθρου 58 Ν.
3852/2010.

Την 55/74802/2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

Τον ΟΕΥ του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.

Προβαίνει  σε  γνωστοποίηση
για  την  κάλυψη  µιας (1)  θέσης
ειδικού  συνεργάτη  και  καλεί

τους/τις  ενδιαφερόµενους/νες
να  υποβάλλουν  σχετική  αίτηση
µε  σύντοµο  βιογραφικό  σηµεί-
ωµα και αποδεικτικά των προσό-
ντων τους. 

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει
να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α)  Τα  γενικά  προσόντα  διο-
ρισµού  που  προβλέπονται  για
τους  υπαλλήλους  του  πρώτου
µέρους του  ν. 3584/07 (άρθρα11
έως  και 17).  Για  τα  γενικά  προ-
σόντα  διορισµού  απαιτείται
χωριστή  από την αίτηση, υπεύ-
θυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώ-
νεται ότι πληρούνται. 

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπι-
στημίου της ημεδαπής ή ισότιµο
πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδα-
πής.

Γ) Να  έχουν  εμπειρία σε
θέματα Οργάνωσης Υπηρεσίας
Εσόδων των ΟΤΑ και ειδικότερα
βεβαίωσης ιδίων εσόδων (αντα-
ποδοτικών τελών, φόρων κλπ).

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως
εξής: 

Χωριστή από την αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση, κατά το
άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για  το
είδος και τη χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Οι  αιτήσεις  των  ενδιαφε-
ροµένων  µε  βιογραφικό  σηµεί-
ωµα  και  τα  σχετικά  δικαιολογη-
τικά θα  κατατίθενται  στο  Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας (οδός
Στρ. Νικ. Ρόκα 45, Τ.Κ: 196 00,
αρμ. κα Παγώνη Γαρυφαλλιά,
τηλ: 213 20 14 926) εντός  προ-
θεσµίας  δέκα (10)  ηµερών  που
αρχίζει  από  την εποµένη της
δηµοσίευσης της παρούσης στις
Εφηµερίδες και κατά τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΑ  ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλι-
κιωμένων 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 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

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

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Συνεργασία του Δήμου Περάματος 
με την Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου 

Στόχος η στήριξη δράσεων 
στέγασης και εργασίας

προς οικογένειες του Περάματος

ΗΕλληνική Αντιπροσωπεία του μη κερδοσκοπικού
σωματείου Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με
το Δήμο Περάματος προχωρούν άμεσα στην

υλοποίηση του έργου «Στέγη και Εργασία» στο πλαίσιο
του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη του Υπουρ-
γείου Εργασίας.

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη αστέγων και απει-
λουμένων από έλλειψη στέγης που διαβιούν σε ακατάλ-
ληλες συνθήκες και υπό καθεστώς φτώχειας στο Δήμο
Περάματος. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς
πόρους του Υπουργείου Εργασίας με ενδιάμεσο φορέα
υλοποίησης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπί-
νου Δυναμικού.  

Το έργο «Στέγη & Εργασία» θα υλοποιηθεί από το Δήμο
Περάματος και του Γιατρούς του Κόσμου σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος
(«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», βάση της με Αρ.
Πρωτ.: Δ28/οικ. 31354/2352, από 15/09/2014 Πρόσκλη-
σης Δικαιούχων στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτι-
σης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του
άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει, με ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-
ΣΨΚ.)

Οι βασικές ενέργειες  περιλαμβάνουν:
§  Κάλυψη ενοικίου 9 οικογενειών για διάστημα 12

μηνών.

§  Κάλυψη δαπανών επισκευής υφιστάμενης κατοικίας
για 6 κατοικίες.

§  Κάλυψη δαπανών οικοσκευής και βασικών αναγκών
για 5 οικογένειες.

§  Κάλυψη δαπανών σίτισης για 8 οικογένειες για 12
μήνες.

§  Κάλυψη βασικού μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
για 3 άτομα κάτω των 25 ετών για 12 μήνες.

§  Κάλυψη βασικού μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
για 5 άτομα άνω των 25 ετών για 12 μήνες.

§  Δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης με συμμετοχή
δυνητικά ωφελουμένων του έργου.

§  Δημιουργία ιστοτόπου προβολής του έργου - ενημέ-
ρωση τοπικών επιχειρηματιών και δυνητικά ωφελουμέ-
νων.

Τέλος προβλέπεται η δημιουργία διαδικτυακού ιστότο-
που προκειμένου να υπάρξει χώρος για διαβούλευση
σχετικά με την ανάδειξη των καλών πρακτικών που θα
προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος
καθώς και για την άμεση ενημέρωση των ωφελουμένων
για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα.

Η ανάληψη του εν λόγω προγράμματος πιστοποιεί για
μία ακόμη φορά την άριστη και αποτελεσματική συνεργα-
σία ανάμεσα στο Δήμο Περάματος και την οργάνωση Για-
τροί του Κόσμου, οι οποίοι έχουν μακροχρόνια παρουσία
στο Δήμο Περάματος μέσα από δράσεις ιατρικής και
ψυχοκοινωνικής φροντίδας ευπαθών ομάδων. Τονίζεται,
ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη επίσημη
σύμπραξη του Δήμου Περάματος με τους Γιατρούς του
Κόσμου, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που λαμβάνει ο
Δήμος για συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με υγι-
είς και έντονα δραστηριοποιούμενες οργανώσεις.

Αγ. Ανάργυροι: 
Νεκρός ο άνδρας που

έπεσε στις γραμμές τρένου
Ένας άνδρας "βρήκε" τραγικό θάνατο, το βράδυ

της Τρίτης, γύρω στις 20:20, όταν παρασύρθηκε
από διερχόμενο τρένο, στις σιδηροδρομικές γραμ-
μές στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 312, στους
Αγίους Αναργύρους. 

Στoν τόπο του συμβάντος έσπευσαν εννέα πυρο-
σβέστες με τρία οχήματα, σύμφωνα με ενημέρωση
της Π.Υ. 

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άνδρας
περπατούσε κατά μήκος της γραμμής του τρένου,
που είναι ανενεργή, αλλά για άγνωστο μέχρι στιγ-
μής λόγο, πέρασε στην κανονική γραμμή, με απο-
τέλεσμα να τον παρασύρει η αμαξοστοιχία, που
εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα - Πειραιά.

Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε το τρένο, ενώ
συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απε-
γκλώβισαν τον άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε σε
νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Τροχαία
Αθηνών.
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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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

47 215,  FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213
20 47 262 , 213 20 47 269   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)
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Ενισχυμένες είναι οι
δράσεις των Υπηρε-
σιών της Ελληνικής
Αστυνομίας σε όλη

την επικράτεια, με την εφαρμο-
γή αυξημένων μέτρων ασφάλει-
ας, αστυνόμευσης και τροχαίας,
που αναπτύσσονται σταδιακά
και αναμένεται να κορυφωθούν
τις επόμενες μέρες, εν όψει των
εορτών του Πάσχα. 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας, στο πλαίσιο του
γενικότερου στρατηγικού σχε-
διασμού, έχει απευθύνει σε όλες
τις αστυνομικές Υπηρεσίες
συγκεκριμένες εντολές και
κατευθύνσεις, με στόχο τη δια-
σφάλιση υψηλού επιπέδου επι-
χειρησιακής ετοιμότητας και
ανταπόκρισης στις αυξημένες
απαιτήσεις της εορταστικής
περιόδου. 

Ο συνολικός σχεδιασμός, που
αφορά σε όλη την επικράτεια, καθώς και τα επιμέρους
σχέδια, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής
περιοχής, έχουν ως στόχο την προληπτική και αποτρε-
πτική παρουσία και δράση της Αστυνομίας, καθώς και
την αποτελεσματική παρέμβασή της, όπου απαιτείται ή
όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

Το σύνολο του διαθέσιμου προσωπικού των Υπηρε-
σιών, με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και
μέσα, δραστηριοποιούνται πλήρως για την υλοποίηση
του σχεδιασμού, κυρίως σε περιοχές ή προορισμούς,
όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων και πολι-
τών. 

Ενδεικτικά, όλο το επίμαχο χρονικό διάστημα, μέχρι και
την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου, έχει προ-
γραμματιστεί η εντατικοποίηση των πεζών και εποχού-
μενων περιπολιών τάξης και ασφάλειας για την πρόλη-
ψη και καταστολή εγκληματικών ενεργειών, ιδίως ληστει-
ών και κλοπών - διαρρήξεων. 

Η δραστηριοποίηση των περιπολιών επικεντρώνε-
ται κυρίως: 

•στις κατοικημένες περιοχές για την αποτροπή κλοπών
- διαρρήξεων σε οικίες, οι ένοικοι των οποίων έχουν
μεταβεί στις ιδιαίτερες πατρίδες τους αλλά και σε τουρι-
στικούς προορισμούς όπου μεταβαίνουν οι πολίτες κατά
την εορταστική περίοδο, 

•σε επιβατικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, σε εμπορικά κέντρα και καταστήματα, σε κεντρικούς
εμπορικούς δρόμους, σε υπαίθριες αγορές και στους
λοιπούς χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση
ατόμων, 

•σε Ιερούς Ναούς όπου παρατηρείται προσέλευση και
αποχώρηση πιστών και γενικότερα σε χώρους όπου θα
πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις, 

•σε στόχους οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως Τραπε-
ζικά καταστήματα και Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικά Ταμιευ-
τήρια, Α.Τ.Μ. κ.λπ., όπου οι πολίτες πραγματοποιούν
αναλήψεις χρηματικών ποσών και 

•σε εμπορικά καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ, βεν-
ζινάδικα, ειδών δώρων, παιχνιδιών κ.λπ., όπου παρα-
τηρείται αυξημένη αγοραστική – εμπορική δραστηριότη-
τα.

•σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη τουριστική
δραστηριότητα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται η
διενέργεια συστηματικών ελέγχων αστυνομικής αρμοδιό-
τητας σε δημόσια κέντρα και καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, για παραβάσεις των διατάξεων αναφορι-
κά με το ωράριο λειτουργίας, την κοινή ησυχία, την είσο-
δο και κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους και γενικότε-

ρα τον έλεγχο του υγειονομικού κανονισμού. 

Εντατικοί θα είναι και έλεγχοι και για την αντιμετώ-
πιση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου. 

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε
χώρους κοντά σε λαϊκές αγορές, εμπορικά κέντρα, πολυ-
καταστήματα, κεντρικές οδούς και πλατείες, σταθμούς
μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λπ.

Παράλληλα εντείνονται οι δράσεις και οι έλεγχοι για να
αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φαινό-
μενο της παράνομης κατοχής, κατασκευής, διακίνησης,
εμπορίας και χρήσης κροτίδων, φωτοβολίδων, βεγγαλι-
κών κ.λπ. απαγορευμένων πυροτεχνικών ειδών, που
εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρούς τραυματισμούς και
απώλεια ζωής. 

Το πλέγμα των μέτρων περιλαμβάνει: 
•τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων σε χώρους κατα-

σκευής, αποθήκευσης και εμπορίας πυροτεχνικών
ειδών, 

•την εντατικοποίηση των ελέγχων σε διάφορα καταστή-
ματα (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, παιδικών παι-
γνίων κ.λπ.), όπου ενδέχεται να πωλούνται τέτοια είδη,
καθώς και σε πλανόδιους μικροπωλητές, 

•την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλες τις
περιπτώσεις που διαπιστώνονται σχετικές παραβάσεις,
σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές (κατασχέσεις,
ενημέρωση τοπικών Δ.Ο.Υ., κίνηση διαδικασιών αφαίρε-
σης ή ανάκλησης αδειών κ.λπ.), 

•τη μελέτη και τον έγκαιρο σχεδιασμό λήψης επιπρό-
σθετων μέτρων τάξης και ασφαλείας σε περιοχές όπου
έχουν προγραμματιστεί εορταστικές εκδηλώσεις, προκει-
μένου να αποτραπεί η χρήση τέτοιων ειδών και να προ-
ληφθούν ατυχήματα.

Για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των
πολιτών και την πρόληψη ατυχημάτων, ενισχυμένα
μέτρα θα ληφθούν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, σε όλο
το οδικό δίκτυο της χώρας. 

Τα μέτρα θα διαρκέσουν όλο το διάστημα της 
εορταστικής περιόδου και περιλαμβάνουν: 
•αυξημένη τροχονομική αστυνόμευση του οδικού δικτύ-

ου σε τομείς ανά 20-30 χιλιόμετρα, με βάση τις ιδιαίτερες
κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής, 

•ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και αστυνόμευση
των σημείων του οδικού δικτύου, όπου σημειώνονται
συχνά τροχαία ατυχήματα, 

•ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε
βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφορια-
κών προβλημάτων, 

•αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους - εξόδους των
μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη
κίνηση οχημάτων, 

•αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατη-
ρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια,
σταθμοί, κ.λπ.), 

•κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα τροχαί-
ας, σε περιοχές που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές
εκδηλώσεις, 

•παρουσία τροχονόμων στους σταθμούς διοδίων της
χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέ-
ρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και
τους συνεπιβάτες, 

•ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις κυκλοφο-
ριακών ή άλλων προβλημάτων, μέσω των Υπηρεσιών
επικοινωνίας του Σώματος, ενώ 

•συνεργεία της Τροχαίας θα διενεργούν ειδικούς και
γενικούς ελέγχους (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυ-
νων παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγη-
ση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρα-
σμα, κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που ευθύνονται για
την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η
χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα ισχύουν μέτρα απαγό-
ρευσης κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτί-
ου άνω του 1,5 τόνου για την περίοδο των εορτών του
Πάσχα (βλ. σχετ. Δελτίο Τύπου από 31-03-2015)

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή το
γεγονός ότι αρκετοί πολίτες θα μετακινηθούν κατά την
εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει βασικές χρήσιμες συμ-
βουλές για την ασφαλή μετακίνηση, την πρόληψη εγκλη-
ματικών συμπεριφορών και την αποφυγή χρήσης κροτί-
δων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων. 

Στο ταξίδι: 
•Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι,

χρήματα, πιστωτικές κάρτες, κλειδιά μηχανής ή αυτοκι-
νήτου, όπου κι αν βρίσκεστε. 

•Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας,
παρά μόνον όταν μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο
χώρο υποδοχής. 

•Σε περίπτωση μετακινήσεών σας με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά
ποσά. 

•Να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας στα Μηχανή-
ματα Ανάληψης Χρημάτων (ΑΤΜ) με μεγάλη προσοχή
και διακριτικότητα. 

•Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δικό σας μετα-
φορικό μέσο (αυτοκίνητο ή μηχανή), μην αφήνετε πολύ-
τιμα αντικείμενα σ’ αυτό ή τοποθετήστε αυτά σε μη ορατό
σημείο. 

•Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχανής ή του αυτο-
κινήτου σας επάνω σ’ αυτά, ακόμη και εάν πρόκειται να
λείψετε για ελάχιστο χρόνο. 

•Να φροντίζετε πάντοτε να παρκάρετε σε οδούς, εάν
είναι δυνατόν καλά φωτιζόμενες τις νυκτερινές ώρες και
ποτέ σε ερημικά μέρη. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε
να ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερμού, εφόσον δια-
θέτετε. 

Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: 
•Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. 
•Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη

ποτά 
•Σέβομαι τα όρια ταχύτητας 
•Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα 
•Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη 
•Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 
•Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με

ειδικές ανάγκες 
•Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων 
•Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας 
•Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινή-

του και τους φορώ ζώνη ασφαλείας .

Ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας, αστυνόμευσης και τροχαίας 
κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, σε όλη τη χώρα
Παράλληλα εντατικοποιούνται οι  έλεγχοι για την παράνομη κατασκευή, εμπορία και χρήση κροτίδων Παράλληλα εντατικοποιούνται οι  έλεγχοι για την παράνομη κατασκευή, εμπορία και χρήση κροτίδων 
- βεγγαλικών, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τραυματισμούς και απώλεια ζωής- βεγγαλικών, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τραυματισμούς και απώλεια ζωής


