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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά  

Η θερµοκρασία από 6 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή, 

Αριάνα, Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας,
Λευκός, Λευκή, Λευκούλα, Λευκάδα

ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  εεκκππόόννηησσηη  εεππιιδδηηµµιιοολλοογγιικκήήςς
έέρρεευυννααςς  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιππττώώσσεειιςς

ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς

Το πάγιο αίτηµα για τη «∆ιεξαγωγή
επιδηµιολογικής έρευνας και
εκτίµησης περιβαλλοντικών παρα-

µέτρων στην Ο.Ε.∆.Α. (Ολοκληρωµένη
Εγκατάσταση ∆ιάθεσης Απορριµµάτων)
∆υτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή
της»  υλοποιεί η σηµερινή διοίκηση του
Ε.∆.Σ.Ν.Α. (Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέ-
σµου Νοµού Αττικής). 

Η ανάθεση πραγµατοποιήθηκε µετά
από ανοικτό δηµόσιο διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισµό και θα υλοποιηθεί από οµάδα
κορυφαίων δηµόσιων φορέων όπως η
Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας, ο ∆ηµόκριτος, το
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας
και εξειδικευµένων στο αντικείµενο Πανε-
πιστηµιακών καθηγητών και επιστηµόνων
της χώρας µας.  

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση η
διοίκηση του Ε.∆.Σ.Ν.Α. ξεπερνώντας γραφειοκρατικές
διαδικασίες εκπληρώνει την δέσµευσή της απέναντι
στους εργαζόµενους της Ο.Ε.∆.Α. και τους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής, για ένα υπερώριµο έργο υψίστης
κοινωνικής χρησιµότητας .

Συγκεκριµένα, η επιδηµιολογική έρευνα προασπίζει και
προάγει το συνταγµατικό δικαίωµα των εργαζοµένων και
των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Φυλής, για την
λήψη µέτρων προστασίας της υγείας τους. 

Στόχος της είναι να παρουσιάσει τους παράγοντες που
επηρεάζουν τη δηµόσια υγεία του πληθυσµού της περ-
ιοχής (είτε πρόκειται για εργαζόµενους, είτε για µόνιµους

κατοίκους) µέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις διαχείρ-
ισης αποβλήτων µέσω της εφαρµογής της στατιστικής
στην ιατρική. 

Η διοίκηση του Συνδέσµου έχει θέσει πρώτη της προ-
τεραιότητα την ενηµέρωση των πολιτών καθώς και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή – σε αυτή
την κατεύθυνση αναµένεται να συµβάλλει η επιδηµιολο-
γική µελέτη.  

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
697.872,00 ευρώ (συµπ. ΦΠΑ) και η διάρκεια των ερευ-
νών έχει οριστεί στα δύο έτη. Η χρηµατοδότηση του
έργου θα γίνει από ιδίους πόρους.

Ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας µε έγγρα-
φό του προς τον ΟΑΣΑ ενηµέρωσε ότι
το οδικό δίκτυο που διέρχεται το λεωφο-

ρείο της γραµµής που φτάνει στη Νέα Ζωή έχει
αποκατασταθεί και είναι δυνατή η επαναλειτο-
υργία του δροµολογίου.
∆εδοµένου αυτού εναπόκειται στον ΟΑΣΑ να
ενεργήσει σχετικά ώστε να επαναλειτουργήσει
η λεωφορειακή γραµµή που εξυπηρετεί τον οικι-
σµό της Νέας Ζωής, καθώς και να µεριµνήσει
για την λύση ορισµένων εκκρεµοτήτων και
δυσκολιών που προκλήθηκαν από την
πληµµύρα, όπως η αντικατάσταση των στά-
σεων. 
Παραθέτουµε το σχετικό έγγραφο του ∆ήµου
προς τον ΟΑΣΑ.

Ενέργειες του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας για την επαναλειτουργία
της λεωφορειακής γραµµής που εξυπηρετεί τη Νέα Ζωή



Σοβαρά επεισόδια έξω
από το Α.Τ. Λιοσίων – 

9 τραυµατίες αστυνοµικοί

Σοβαρά επεισόδια µε εννιά αστυνοµικούς τρα-
υµατίες εκτυλίχθηκαν λίγο µετά τις 17:39 το από-
γευµα της τετάρτης έξω από το Αστυνοµικό

Τµήµα Άνω Λιοσίων.
Στο άκουσµα της είδησης του θανάτου ενός 62χρονου

στα κρατητήρια του τµήµατος δεκάδες Ροµά πραγµατο-
ποίησαν συγκέντρωση έξω από το αστυνοµικό τµήµα
εκτοξεύοντας πέτρες και ξύλα κατά των αστυνοµικών

τραυµατίζοντας εννέα δικυκλιστές της οµάδας ∆Ι.ΑΣ..
Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής δόθηκε

εντολή σε δικυκλιστές της οµάδας ∆Ι.ΑΣ. και άνδρες των
Οµάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκληµατικότητας
(ΟΠΚΕ) να πάνε στο σηµείο προκειµένου να κατα-
στείλουν τα επεισόδια. Φτάνοντας εκεί δέχτηκαν σφο-
δρές επιθέσεις µε πέτρες και ξύλα ενώ αυτόπτες µάρτ-
υρες κάνουν λόγο για «µάχες σώµα µε σώµα» διαδ-
ηλωτών – αστυνοµικών.

Τελικά, µετά από χρήση δακρυγόνων το εξαγριωµένο
πλήθος διαλύθηκε προς τον καταυλισµό, ενώ οι εννέα
ελαφρά τραυµατίες αστυνοµικοί µεταφέρθηκαν στο 401
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο προκειµένου να τους παρασχε-
θούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν στις απαρ-
αίτητες εξετάσεις. Οι εξαγριωµένοι Ροµά διαλύθηκαν
µετά από επέµβαση των ΟΠΚΕ που έκαναν χρήση
δακρυγόνων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διάρκεια των επει-
σοδίων ένας σεσηµασµένος και ιδιαίτερα γνωστός στις
διωκτικές αρχές Ροµά «παρενέβη» µέσω ασυρµάτου
στη συχνότητα της ΕΛ.ΑΣ. εξαπολύοντας ύβρεις και ειρ-
ωνίες κατά των αστυνοµικών.

Σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, ο 62χρονος συνελή-
φθη τη ∆ευτέρα καθώς σε βάρος του εκκρεµούσαν κατα-
δικαστικές αποφάσεις για κλοπές από το κακουργοδικείο
Θεσσαλονίκης και παρέµενε κρατούµενος στο Α.Τ. Ανω
Λιοσίων. Φέρεται να ανήκε σε µια από τις ισχυρότερες
οικογένειες Ροµά της περιοχής. Ο 6χρονος απεβίωσε το
µεσηµέρι της Τετάρτης και ο θάνατός του αποδόθηκε
από την ΕΛ.ΑΣ. σε «παθολογικά αίτια», ενώ δύµφωνα
µε µια εκδοχή αντιµετώπιζε καρδιολογικά προβλήµατα.

Πάγιο αίτηµα των Συνδικάτων

Ηµέρα υποχρεωτικής
αργίας η 26η ∆εκεµβρίου
µε απόφαση Αχτσιόγλου

Απόφαση µε την οποία καθορίζεται ως ηµέρα
υποχρεωτικής αργίας η 26η ∆εκεµβρίου για
όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και

εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές,
υπέγραψε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, η κήρυξη της 26ης ∆εκεµβρίου ως ηµέρας υποχρ-
εωτικής αργίας, αποτελούσε πάγιο αίτηµα των εκπρ-
οσώπων των εργαζοµένων.
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Ξεκίνησε την λειτο-
υργία του το Κέν-
τρο Κοινότητας του

∆ήµου Ελευσίνας, το οποίο
λειτουργεί στο πλαίσιο της
Πράξης «Κέντρο Κοινότ-
ητας ∆ήµου Ελευσίνας», µε Κωδικό ΟΠΣ (ΜIS)
5002549, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθη-
ση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της
Φτώχειας και ∆ιακρίσεων – ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής
Συνοχής».

Το Κέντρο Κοινότητας είναι µια νέα δοµή, µε καινοτό-
µα χαρακτηριστικά, και στόχο την ανάπτυξη ενός τοπι-
κού σηµείου αναφοράς, που παρέχει υπηρεσίες
κινούµενες σε τρεις κεντρικούς άξονες:

α) την υποδοχή, ενηµέρωση και υποστήριξη των
πολιτών και εφαρµογή του Κοινωνικού Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),

β) τη διασύνδεση και παραποµπή των πολιτών στα
κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποι-
ούνται στην περιοχή παρέµβασης, για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους, 

γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των ωφελουµένων. 

Ωφελούµενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες
που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέµβασής

του, και κατά προτεραιότητα,
οι ωφελούµενοι του Προ-
γράµµατος «Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης»,
καθώς και άτοµα και οικογέ-
νειες που διαβιούν σε συνθή-

κες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, µετανάστες,
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο,
ΑµεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες οµάδες πληθυ-
σµού. 

Η παρακολούθηση των ατόµων που εξυπηρετούνται
στο Κέντρο Κοινότητας, των ωφελουµένων από συγκε-
κριµένες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη και
συµβουλευτική, συµπλήρωση αιτήσεων κ.α.) και όσων
παραπέµπονται σε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου (π.χ.
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο κλπ)
γίνεται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος υποστήρ-
ιξης.

Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Ελευσίνας στεγάζε-
ται στο κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ισόγειο, επί
των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέ-
λου) και στελεχώνεται από:

Κοινωνική Λειτουργό και ∆ιοικητικό Υπάλληλο. Λειτο-
υργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από ∆ευτέρα ως
και Παρασκευή και ώρες: 7:30–15:30. Το τηλέφωνο επι-
κοινωνίας είναι: 210-5542096 και τα e-mails:
kentro_koin1@elefsina.gr και kentro_koin2@elefsina.gr

ΠΑΝΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ» ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΟ  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  φφιιλλοοδδοοξξεείί  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  κκααιι  ππάάλλιι,,  
ΣΣχχοολλεείίοο  ΡΡοουυµµααννιικκήήςς  ΓΓλλώώσσσσααςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,  πποουυ  θθαα  
ααππεευυθθύύννεεττααιι  σστταα  µµέέλληη  ττοουυ  κκααιι  σσττοουυςς  ∆∆ηηµµόόττεεςς  ττηηςς  ππόόλληηςς..

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συµµετοχή πολλών
µελών και των φίλων του, ο Σύλλογος
Ελληνορουµανικής Φιλίας «Άγιοι Κωνσταν-

τίνος και Ελένη» - Ασπροπύργου, τίµησε την Εθνική
Εορτή της Ρουµανίας, που αφορά στην ένωση των
πριγκιπάτων σε ένα ενιαίο κράτος, που ονοµάστηκε
Ρουµανία, το 1918.

Η γιορτή έγινε στα Γραφεία του Συλλόγου, στο χώρο
όπου φιλοξενείται από το ∆ήµο Ασπροπύργου και περ-
ιελάµβανε, χαιρετισµούς, Οµιλία για τη γιορτή, απόδοση
τραγουδιών, από τα παιδιά των Ρουµάνων του Ασπρ-
όπυργου και δεξίωση µε πολλά ρουµανικά εδέσµατα, τα
οποία ετοίµασαν, µε περίσσιο µεράκι, οι κυρίες – µέλη
του Συλλόγου.

Εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής του Ασπρόπυργου,
χαιρετισµό απηύθυνε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρ-

ος της Επιτρο-
πής Παιδείας και
της Σχολικής
Επιτροπής ∆ευ-
τ ε ρ ο β ά θ µ ι α ς
Εκπαίδευσης, κ.
Γεώργιος Φίλης,
ο οποίος µετέφε-
ρε τις ευχές του -
απουσιάζοντος
σε 

υποχρέωση,
στο πλαίσιο της
Κ . Ε . ∆ . Ε -
∆ η µ ά ρ χ ο υ
Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαου
Μελετίου, και την
εκπεφρασµένη
ε µ π ρ ά κ τ ω ς
πρόθεση του
∆ήµου, να
στηρίζει τις κοι-
νωνικές, πολιτι-

στικές και µορφωτικές δράσεις του Συλλόγου Ελληνορ-
ουµανικής Φιλίας «Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη»
Ασπροπύργου, αναγνωρίζοντας την καταλυτική συµµε-
τοχή του στην αδελφοποίηση των ∆ήµων Ασπροπύρ-
γου και Πλοϊέστι της Ρουµανίας, που συνιστά παράδειγ-
µα πολύπλευρης συνεργασίας.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνορουµανικής Φιλίας
«Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη» Ασπροπύργου, κ.
Μαριάννα Κοντουράρου, αναφέρθηκε συνοπτικά στο
νόηµα της Εθνικής Εορτής της Ρουµανίας και υπογράµ-
µισε, µε τη σειρά της, το ρόλο που διαδραµατίζει ο
Σύλλογος, ως γέφυρα φιλίας και συνεργασίας, ανάµεσα
στους λαούς, των φίλων, συµµάχων και εταίρων
χωρών, της Ρουµανίας και της Ελλάδας.

Συνεχίζεται στη σελ. 11

ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ
ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
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Πότε και πώς θα γίνει 
η αξιολόγηση των 
δηµοσίων υπαλλήλων

Ηεπικαιροποίηση του µνηµονίου φέρνει
και µία σειρά από δεσµεύσεις που
πρέπει να προχωρήσει το υπουργείο

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µέσα στο επόµε-
νο έτος. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε το επικαιροποιηµένο
µνηµόνιο, το υπουργείο καλείται να έχει ολοκ-
ληρώσει έως τον ερχόµενο Μάρτιο την πρώτη
φάση της κινητικότητας, δηλαδή να έχουν
τοποθετηθεί όλοι οι υπό κινητικότητα εργαζό-
µενοι –είτε µε µετάταξη είτε µε απόσπαση- στις
δηµόσιες υπηρεσίες. 

Παράλληλα, όµως, το υπουργείο ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης καλείται να έχει δροµολογή-
σει και το θέµα της επιλογής των νέων ειδικών
γραµµατέων. 

Το ...deadline είναι τον Ιούνιο του 2018, όπου
µέχρι τότε θα πρέπει να έχει γίνει η επιλογή
των νέων ∆ιοικητικών, Αναπληρωτών

και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων. 
Μάλιστα, το υπουργείο δεσµεύεται ότι µέσα

σε διάστηµα τριών µηνών από την ηµεροµηνία
διορισµού των νέων στελεχών, θα έχουν
οδηγηθεί στην έξοδο οι υφιστάµενοι Γενικοί
Γραµµατείς. 

Στο µεταξύ, τον Μάρτιο του 2018, θα πρέπει
να έχει προκηρυχθεί η πρόσκληση για όλους
τους διευθυντές, οι οποίοι και θα διοριστούν
µέχρι τον ερχόµενο Ιούνιο, µήνα κατά τον
οποίο θα ολοκληρωθεί και ο διορισµός των
προϊσταµένων τµηµάτων. 

Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο γίνεται ανα-
φορά και στη νέα αξιολόγηση των δηµοσίων
υπαλλήλων, η οποία θα πρέπει να πραγµατο-
ποιηθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2018 µε την ηλεκ-
τρονική πλατφόρµα αξιολόγησης. 

∆ιευκρινίζεται πως η συγκεκριµένη πρόταση
της e-αξιολόγησης, όπως ανέφεραν το προη-
γούµενο διάστηµα κύκλοι του υπουργείου, δεν
αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση, και υλοποι-
είται στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των λειτο-
υργιών και των υπηρεσιών του υπουργείου
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, φέρνοντας στο
δηµόσιο τοµέα µία νέα κουλτούρα.

Ανήλικη στο Αλιβέρι έκλεβε 
ρεύµα για πέντε χρόνια

5000 ευρώ η  ζηµιά για τη ∆ΕΗ

Μια 17χρονη ροµ, συνέλαβαν χθες στον
οικισµό Αλιβερίου αστυνοµικοί της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας, που συνόδευαν
συνεργείο της ∆Ε∆∆ΗΕ.

Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, η ανήλικη
έκλεβε ρεύµα µε τη χρήση καλωδίου από
στύλο της ∆ΕΗ, τα τελευταία πέντε χρό-
νια, προκαλώντας οικονοµική ζηµιά στη
∆ΕΗ ύψους 5.000 Ευρώ.

ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ
Μητέρα µε τα παιδιά της έπεσαν 
από τρένο σε λούνα παρκ

Μητέρα µε δύο ανήλικα παιδιά βρέθη-
καν στο κενό. Πανικός σηµειώθηκε χθες
το βράδυ στο Αίγιο όταν εκτροχιάστηκε
βαγόνι από εναέριο τρενάκι στην πλατεία
Υψηλών Αλωνίων.

Το βαγόνι στο οποίο επέβαινε µια
µητέρα µε δύο από τα τρία της ανήλικα 

παιδιά, εκτροχιάστηκε κάτω από αδιευ-
κρίνιστες συνθήκες και σωριάστηκε το
έδαφος, ρίχνοντας κάτω και τους τρεις.

Μάλιστα, η νεαρή γυναίκα εγκλωβίστηκε
στο κάτω µέρος της κατασκευής και χρει-
άστηκε η επέµβαση ΕΚΑΒ και Πυροσβε-
στικής για να απελευθερωθεί περίπου 20'
λεπτά αργότερα και να µεταφερθεί στο
Νοσοκοµείο για τις απαραίτητες εξετά-
σεις. Τα παιδιά, σύµφωνα µε αυτόπτες
µάρτυρες, δεν έχουν τραυµατιστεί, για την
υγεία της µητέρας όµως θα δώσουν
απαντήσεις οι απαραίτητες εξετάσεις.

Το υπαίθριο τρενάκι αποτελεί µέρος
υπαίθριων παιχνιδιών που έχουν τοποθ-
ετηθεί στην πλατεία για την ψυχαγωγία
µικρών και µεγάλων τις χριστουγεννιάτι-
κες µέρες. Για το θέµα γίνεται έρευνα της
Αστυνοµίας τόσο για τις συνθήκες του
ατυχήµατος.
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Σ
το ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων
(Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) θα
πραγµατοποιηθεί αύριο και ώρα  20:30 η  τακτική

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων:

1. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών για
την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων (άρθρο 1
περ. 1 του Π.∆/τος 270/81).

2. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2018 για την παρακο-
λούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας του
Ν. 4412/2016.

3. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2018 για την παραλαβή
του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παρ-
οχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

4. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2018 για την εξέταση των
προβλεποµένων ενστάσεων καθώς και γνωµοδότηση επί
των προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον
του ∆ήµου ή της Προϊστάµενης Αρχής σε όλα τα στάδια µιας
διαγωνιστικής διαδικασίας για συµβάσεις
προµηθειών/γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για
την «Εορτή Πρωτοχρονιάς εποµένου έτους».

6. Οµοίως για την «Εορτή των Χριστουγέννων».
7. Έγκριση του από 4/12/2017 πρωτοκόλλου τµηµατικής

παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης
και επισκευής µηχανογραφικού εξοπλισµού δικτύων κλπ.
∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περά-
µου».

8. Οµοίως της εργασίας: «Συντήρηση και αναβάθµιση εφα-
ρµογών οικονοµικής διαχείρισης ∆ηµοτικής Κατάστασης και
Πρωτοκόλλου 2017».

9. Οµοίως της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή και υπο-
στήριξη µηχανογραφικού εξοπλισµού δικτύων κλπ. της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων».

10. Οριστική παραλαβή της εργασίας (υπηρεσία) µε τίτλο
σύµβασης: «Αµοιβή πιστοποιηµένου εκτιµητή του Υπ. Οικο-
νοµικών για εκτίµηση ακινήτου».

11. Οριστική παραλαβή της εργασίας (υπηρεσία) µε τίτλο
σύµβασης: «Συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών».

12. Περί παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων στο Σύλλο-
γο Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου για την διενέργεια
των εκλογών τους.

13. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού
Γυµναστηρίου του 1ου Γυµνασίου Μεγάρων στο ∆.Ι.Ε.Κ.
Μεγάρων για το σχολικό έτος 2017 Β–2018 Α.

14. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης τεσσάρων αιθου-
σών του 1ου Γυµνασίου Μεγάρων στο ∆.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για
το σχολικό έτος 2017 Β – 2018 Α.

15. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 1ου
Γυµνασίου Μεγάρων στην ∆/νση Κοιν. Προστασίας, Παι-
δείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού για την λει-
τουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου σχολικού έτους
2017-2018.

16. ∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 121/2017 απόφασης ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου ως προς τον επιµερισµό επιστροφής του

ποσού των 156,47 €.
17. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών ∆ήµου
18. Περί επιστροφής ποσού 520,57 € στην ∆έσποινα Αναγ-

νωστοπούλου εκ τελών φωτισµού – καθαριότητος ως αχρ-
εωστήτως εισπραχθέντος.

19. Πληρωµή αποζηµιώσεων λόγω εφαρµογής σχεδίου
Μεγάρων

20. Πληρωµή αποζηµιώσεων λόγω εφαρµογής σχεδίου
Κινέττας.

21. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 280/2017 απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου: «περί καθορισµού τέλους χρήσεως οδών πλα-
τειών κ.λ.π. Κ.Χ. για το έτος 2018».

22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 99/2017 απόφασης ∆ιοικ.Σ/λίου
της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. «περί έγκρισης ισολογισµού της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. για την χρήση του 2016».

23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 360/2017 απόφασης του
∆ιοικ.Σ/λίου «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ», περί «Κατάρτισης και ψήφισης
οικονοµικού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. Κοιν, Αλληλεγγύης και
Αθλητισµού «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων.

Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων αύριο 5/12
Στο επίκεντρο η πληρωµή αποζηµιώσεων λόγω της εφαρµογής σχεδίου Κινέττας.

Το Πυροσβεστικό Σώµα, παρουσία του αρχ ηγού
του, Αν τιστρατήγου ΠΣ Βασίλειου Καπέλιου,
παρέδωσε σε µια συµβολική τελετή στο ∆ηµα-

ρχ είο της Μάν δρας την  Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου, τα είδη
πρώτης αν άγκης, που συγκεν τρώθηκαν  από τους
πυροσβεστικούς του υπαλλήλους αν ά την  Επικρά-
τεια.
Παρόν τες ήταν  ο ∆ιοικητής Περιφερειακών  Πυροσβε-
στικών  Υπηρεσιών  Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Κων -
σταν τίν ος Γιόβας, ο Συν τον ιστής Υποστήριξης Επι-
τελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάν ν ης Ράµφος, ο
∆ιοικητής της 1ης ΕΜΑΚ Αρχ ιπύραρχ ος Στέφαν ος
Κολοκούρης, ο ∆ιοικητής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών  ∆υτικής Αττικής Αρχ ιπύραχ ος Ιάκωβος
Κλεπτοσπύρος και ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Μεγάρων  Επιπυραγός ∆ηµήτριος Καιάφας.

Την  ∆ηµοτική αρχ ή, στην  παραλαβή των  ειδών
πρώτης αν άγκης εκπροσώπησαν  ο Αν τιδήµαρχ ος
Περικλής Ρόκας και η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ερασµία Οικον όµου.

Πρόκειται για είδη πρώτης αν άγκης, κυρίως τρόφιµα
µακράς διάρκειας, προϊόν τα καθαρισµού, χ αρτικά και
είδη προσωπικής και βρεφικής φρον τίδας, που προ-
σφέρθηκαν  από υπαλλήλους του σώµατος που υπηρ-
ετούν  σε Υπηρεσίες σε όλη την  χ ώρα και παραδόθη-
καν  στον  ∆ήµο για την  διαν οµή τους, αν άλογα µε τις
αν άγκες των  κατοίκων  της πληγείσας περιοχ ής.

Οι πυροσβέστες απέδειξαν  για µια ακόµη φορά ότι
βρίσκον ται κον τά στο πολίτη όπου και όταν  αυτό
χ ρειαστεί, στηρίζον τας εµπράκτως τους πληµµυρο-
παθείς συν αν θρώπους µας.

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης του Πυροσβεστικού
Σώµατος στους πληµµυροπαθείς της Μάνδρας



 ΕΟΜ Κούρος:  ΕΟΜ Κούρος: 
Από 17 έως 22 ∆εκεµβρίου Από 17 έως 22 ∆εκεµβρίου 

συγκεντρώνει είδη για τις γιορτέςσυγκεντρώνει είδη για τις γιορτές

Τρόφιµα και είδη καθαριότητας συλλέγει η ΕΟΜ
Κούρος από 17 έως 22 ∆εκεµβρίου προκειµένου
να τα µοιράσει σε άπορες οικογένειες και άτοµα
µε αφορµή τις γιορτές.

Η συγκέντρωση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις
της οµάδας έναντι του Κέντρου Υγείας Μεγάρων
καθηµερινά από τις 17:00 έως 20:00
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ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη  σσυυννααυυλλίίαα  µµεε  ύύµµννοουυςς  κκααιι  κκάάλλαανντταα  
ααππόό  ττοουυςς  σσπποουυδδαασσττέέςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΩΩδδεείίοουυ  ΦΦυυλλήήςς

ΧΧριστουγεννιάτικη συναυλία µε
θέµα «Ύµνοι και κάλαντα του
τόπου µας», θα δώσουν οι καθη-

γητές µουσικής και οι σπουδαστές της
Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής
Μουσικής του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής
υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του
Μελέτη Καρκαλούσου, την Κυριακή 17
∆εκεµβρίου και ώρα 18:00, στο ∆ηµοτικό
Ωδείο Φυλής (∆ηµαρχείου 6, Άνω Λιό-
σια).

Μ ε τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ, τ. Β΄ 4316/11-
12-17, δύο Υπουργικών Αποφάσεων που
αφορούν την πρόσληψη εκπαιδευτικών

ΠΕ02 και ΠΕ03 για την υλοποίηση Εναλλακτικής
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας καθώς και την πρόσληψη
Ψυχολόγων, ξεκινά η υλοποίηση του προγράµµατος
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».

Αντωνόπουλος Γιώργος  Αντωνόπουλος Γιώργος
Το πρόγραµµα θα εφαρµοσθεί πιλοτικά κατά το

τρέχον σχολικό έτος σε 9 ΕΠΑ.Λ. και από το επόµε-
νο σχολικό έτος θα γενικευθεί σε όλα τα ΕΠΑ. Λ. της
χώρας. 

Περιλαµβάνει σειρά δράσεων στα Επαγγελµατικά
Λύκεια µε σκοπό την αναβάθµιση του ρόλου της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση της
εικόνας της στην κοινωνία και τους µαθητές.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα γίνουν παρεµβά-
σεις για τη βελτίωση του επιπέδου γλωσσικού και
αριθµητικού γραµµατισµού των µαθητών της Α’  τάξης, 

ώστε να ενταχθούν οµαλά στο σχολείο. Η δράση
αυτή υλοποιείται µε εναλλακτική ενισχυτική διδασ-
καλία από δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στην τάξη,
στα µαθήµατα της Γλώσσας και τωνΜαθηµατικών.

Μια άλλη ιδιαίτερα σηµαντική δράση αποτελεί η
πρόσληψη ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για την ψυχο-
κοινωνική στήριξη των µαθητών και τη σύνδεση των
σχολείων µε υφιστάµενες ψυχοκοινωνικές δοµές.

Το πρόγραµµα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» περ-
ιλαµβάνει και άλλες σηµαντικές δράσεις όπως, την
εκπόνηση Σχεδίων ∆ράσηςµε άξονα την καινοτοµία
και τη δηµιουργικότητα και τα οποία θα χρηµατοδο-
τούνται γι’  αυτό τον σκοπό.

Επιπλέον,  το πρόγραµµα αυτό ενεργοποιεί
θεσµούς όπως εκείνον του «Συµβούλου Καθηγητή»
και του «Συµβουλίου της Τάξης» ώστε να βελτιωθεί το
κλίµα της σχολικής κοινότητας και να καταστήσει
ελκυστικότερη την επαγγελµατική εκπαίδευση ως επι-
λογή στους µαθητές.

Ξεκινάει το πρόγραµµα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»
Σηµαντική δράση αποτελεί η πρόσληψη ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για την ψυχοκοινωνική 
στήριξη των µαθητών και τη σύνδεση των σχολείων µε υφιστάµενες ψυχοκοινωνικές δοµές.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ Α∆ΕΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από την  Πέµπτη 23/11/2017 χ ορηγήθηκαν  άδειες λει-
τουργίας των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  :
I. Του ∆ηµοτικού Σταδίου Ελευσίν ας (γήπεδο ποδοσφ-
αίρου επί της οδού Ηρώων  Πολυτεχ ν είου 165) για τρία
3 έτη µε την  1033/23-11-2017
II. Του γηπέδου «Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» επί της οδού Επι-
σµην αγού Νικ. Νέζη για πέν τε 5 έτη µε την  1031/23-
11-2017
III. Του 2ου κλειστού Γυµν αστηρίου Καλαθοσφαίρισης
«Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» επί των  οδών  Ηρώων  Πολυτεχ ν είου
και Γοργοποτάµου για τρία 3 έτη. 
Κύριο µέληµα του ∆ήµου Ελευσίν ας είν αι η άρτια , ασφ-
αλής και σύν ν οµη λειτουργία όλων  των  αθλητικών
εγκαταστάσεων  για την  διεξαγωγή αγών ων  µε ασφά-
λεια.
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Ηµέρα ∆ενδροφύτευσης
στο Πάρκο Τρίτση
διοργανώνει ο Φορέας

∆ιαχείρισης του
Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν
∆ραστηριοτήτων και Ανάπτυξης
της Κοινωνικής Οικονοµίας
“Αντώνης Τρίτσης”  την
Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 2017,
στις 10 π.µ.

Στην διοργάνωση
συµµετέχουν επίσης οι “Φίλοι
του Πάρκου“, η Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρία, το Σώµα
Ελλήνων Προσκόπων και η
ΚΣ∆ΕΟ Ε∆ΡΑ.

Σηµείο συνάντησης:
Περιµετρικός χώρος 6ης λίµνης
(στο τέλος του καναλιού –
απέναντι από το φυτώριο).

ΤΤοο  θθέέµµαα  ττοουυ  ΠΠρροοαασσττιιαακκοούύΤΤοο  θθέέµµαα  ττοουυ  ΠΠρροοαασσττιιαακκοούύ
εεππααννααφφέέρρεειι  ηη  ΛΛααϊϊκκήήεεππααννααφφέέρρεειι  ηη  ΛΛααϊϊκκήή
ΣΣυυσσππεείίρρωωσσηη  ΦΦυυλλήήςςΣΣυυσσππεείίρρωωσσηη  ΦΦυυλλήήςς

∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ;

Πριν από λίγους µήνες, η ∆ιοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε
δικαιολογία κάποια έργα, έκοψε την γραµµή Αεροδρόµιο
– Άνω Λιόσια και σήµερα η γραµµή του προαστιακού
από αεροδρόµιο έρχεται µέχρι τον σταθµό ΣΚΑ.

Με την διακοπή της γραµµής, κινητοποιήθηκε πολύς
κόσµος γιατί η διακοπή αυτή δηµιουργούσε πολλά
προβλήµατα, ακόµα και ο ∆ήµαρχος Φυλής κ. Παππούς
αναγκάστηκε να πάρει µέρος στις κινητοποιήσεις.

Η κυβέρνηση έστειλε τον αρµόδιο Υπουργό κ. Σπίρτ-
ζη, έκανε µε τον ∆ήµαρχο Φυλής και µε διάφορους
«παρατρεχάµενους» περιοδεία στον σταθµό του Ζεφ-
υρίου και υποσχέθηκε πως σύντοµα θα λειτουργήσει.
Όµως παρ’ όλο που είναι έτοιµος πάνω από ένα χρόνο
δεν τον έχουν βάλει ακόµη σε λειτουργία.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής έφερε το θέµα στο ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο στις 11/12/17 και ζήτησε από τον ∆ήµα-
ρχο να πάρει πρωτοβουλίες για την επαναλειτουργία του
προαστιακού µέχρι τα Άνω Λιόσια.

Επειδή ο αρχικός σχεδιασµός, ήταν ο προαστιακός να
λειτουργήσει όπως λειτουργεί σήµερα, µε τη µία γραµµή
Κιάτο – Αθήνα και την άλλη Αθήνα – Αεροδρόµιο, εκφ-
ράζουµε τις ανησυχίες µας µήπως αυτό παγιωθεί και
µείνει έτσι.

Η Γραµµή Άνω Λιόσια – Αεροδρόµιο εξυπηρετούσε
πάρα πολύ κόσµο και καλούµε αυτόν τον κόσµο να
απαιτήσει την συνέχιση της λειτουργίας αυτής της γραµ-
µής.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση
∆ηµήτριος Τσιουµπρής
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ηµέρα ∆ενδροφύτευσης στο Πάρκο
Τρίτση, την Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου

Σε δοµές φιλοξενίας της Αττικής 183 πρόσφυγες από τα νησιά
Σε διάφορες δοµές φιλοξεν ίας της Αττικής, αν αµέν εται

ν α µεταφερθούν   µε πούλµαν , οι 183 πρόσφυγες, που
έφτασαν  στο λιµάν ι του Πειραιά µε επιβατηγό οχ ηµατα-
γωγό πλοίο «Νήσος Σάµος».

Οι πρόσφυγες ξεκίν ησαν  µε το «Νήσος Σάµος»το
βράδυ της Τρίτης από τη Χίο και τη Μυτιλήν η και το πρωί
της Τετάρτης έφτασαν  στον  Πειραιά. Από εκεί θα µετα-
φερθούν  σε δοµές φιλοξεν ίας. 

Στο πλοίο επέβαιν αν  26 πρόσφυγες από τη Χίο και
157 από τη Μυτιλήν η.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων και οι αγρότες

Σε ρυθµούς κινητοποιήσεων βρίσκονται οι αγρότες καθώς ήδη µε ανα-
κοίνωση της η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί τους αγρ-

ότες να συµµετέχουν την Πέµπτη στις κατά τόπους απεργιακές κινητοποι-
ήσεις των εργαζοµένων.

Βασικά αιτήµατα που προβάλλονται αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές
στον ΕΦΚΑ, τον ΕΝΦΙΑ όπως επίσης το κόστος παραγωγής και τις αποζ-
ηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Μεταξύ άλλων η επιτροπή ετοιµάζει ευρεία
σύσκεψη τη Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου όπου θα αποφασιστεί το πλαίσιο αιτ-
ηµάτων και ο πανελλαδικός συντονισµός των αγωνιστικών διεκδικήσεων
των αγροτών το επόµενο διάστηµα.

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 18/12 ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Καθηγητής ∆ερµατολογίας - Νοµικός
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδηµίας 

Ιαµατικής Ιατρικής 
κ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κεν τρικής
Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος
Μελετίου,   σας προσκαλεί στη
διάλεξη που θα δώσει   ο Καθη-
γητής ∆ερµατολογίας - Νοµικός
Πρόεδρος Ελλην ικής Ακαδηµίας
Ιαµατικής Ιατρικής
τ. Αν τιπρύταν ης – Γεν . Γραµ.
Υπουργείου Παιδείας, 
κ. Κων σταν τίν ος Κου-

σκούκης,τη ∆ευτέρα, 18 ∆εκεµβρίου 2017, στις 19:30,
στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Πν ευµατικού Κέν τρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆. Καλλιέρης),  µε θέµα: «Η
Ιαµατική Ιατρική,  ως συµπληρωµατικό, θεραπευτικό
σχ ήµα».
Τη συζήτηση θα συν τον ίσει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος,

Αν τιπρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρ-
ός.   



8-θριάσιο Πέµπτη 14 ∆εκεµβρίου 2017 

Ο
ικον οµική αυτοτέλεια της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης ζητά η
ΕΝΠΕΈκτακτο συν έδριο όταν

κατατεθούν  τα ν οµοσχ έδια για την
αλλαγή του εκλογικού ν όµου στην  Αυτο-
διοίκηση και για τα άλλα θεσµικά της
θέµατα, θα πραγµατοποιήσει η Περιφερ-
ειακή Αυτοδιοίκηση για ν α καθορίσει
την  στάση της  0  1 Google +0  0

Έκτακτο συν έδριο όταν  κατατεθούν
τα ν οµοσχ έδια για την  αλλαγή του εκλο-
γικού ν όµου στην  Αυτοδιοίκηση και για
τα άλλα θεσµικά της θέµατα, θα πραγµα-
τοποιήσει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
για ν α καθορίσει την  στάση της. Αυτό
αποφάσισε το 5ο Τακτικό Συν έδριο της
Έν ωσης Περιφερειών  Ελλάδας (ΕΝΠΕ),
οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν
το βράδυ του Σαββάτου. 

Σύµφων α µε τη σχ ετική απόφαση
που ελήφθη µε µεγάλη πλειοψηφία,
ζητείται ν α ξεκιν ήσει άµεσα ο διάλογος
για τη µετεξέλιξη της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή ∆ιακ-
υβέρν ηση και το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών  ν α παρουσιάσει άµεσα τις θέσεις
του για τη µεταρρύθµιση στην  Αυτο-
διοίκηση ώστε µε συµµετοχ ή της ΕΝΠΕ

και των  συν αρµοδίων  υπουργείων , ν α
εκπον ηθεί ο «οδικός χ άρτης» που θα
προσδιορίζει και θα κατευθύν ει τα βήµα-
τα της µεταρρύθµισης, το χ ρον ικό
πλαίσιο καθώς και το εύρος των
αλλαγών . 

Θέση της ΕΝΠΕ, όπως υπογραµµίζε-
ται στην  απόφαση του συν εδρίου, είν αι
ότι «η αλλαγή του καν ον ιστικού
πλαισίου που διέπει την  Αυτοδιοίκηση
πρέπει ν α εξασφαλίζει καταρχ ήν  τη
διοικητική και οικον οµική αυτοτέλεια του

θεσµού». Ταυτόχ ρον α, επισηµαίν εται
ότι στην  προσπάθεια εξόδου της χ ώρας
από τη βαθιά κρίση, η µεταφορά αρµο-
διοτήτων  µε τους αν τίστοιχ ους πόρους
στην  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα
βοηθήσει στην  αν άληψη ουσιαστικών
πρωτοβουλιών  στον  σχ εδιασµό και την
εφαρµογή του Εθν ικού Προγράµµατος
Αν ασυγκρότησης και Αν άπτυξης της
χ ώρας. Ακόµη, µε την  απόφαση του
Συν εδρίου της, η ΕΝΠΕ επαν αβε-
βαιών ει την  πάγια θέση της για κατάργ-

ηση του θεσµού των  Αποκεν τρωµέν ων
∆ιοικήσεων , εν ώ κρίν ει επιβεβληµέν η
τη θεσµοθέτηση εν ός και µόν ου,
εν ιαίου ελεγκτικού οργάν ου για τον
έλεγχ ο της ν οµιµότητας των  αποφά-
σεων  των  ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού. 

Για το θέµα της εν δοπεριφερειακής
αποκέν τρωσης και του τρόπου εκλογής
των  χ ωρικών  Αν τιπεριφερειαρχ ών  η
ΕΝΠΕ καλεί το αρµόδιο υπουργείο ν α
συζητήσει διεξοδικά και από µηδεν ική
βάση το θέµα. Σχ ετικά µε τη συζήτηση
του ν έου εκλογικού συστήµατος για την
Αυτοδιοίκηση, η Έν ωση Περιφερειών
θεωρεί ότι πρέπει ν α προκύψει µια
ολοκληρωµέν η και καθαρή πρόταση, η
οποία ν α τεθεί σε ευρεία διαβούλευση
ώστε ν α τύχ ει ευρύτερων  συν αιν έ-
σεων . Επίσης, µε την  απόφαση του
συν εδρίου, ζητείται η προστασία της
πρώτης κατοικίας, η διατήρηση του µει-
ωµέν ου ΦΠΑ στα ν ησιά, η επικαιρο-
ποίηση ν οµοθεσίας και σχ εδίων  αν τι-
µετώπισης εκτάκτων  αν αγκών , η
αύξηση στο 40% της ποσόστωσης
φύλου στις εκλογές αλλά και στα θεσµικά
όργαν α , εν ώ µε οµόφων ο ψήφισµά του
τάσσεται εν άν τια στην  εκποίηση µον ά-
δων  της ∆ΕΗ.

Πρέπει να υπάρξει «οδικός χάρτης» της µεταρρύθµισης του θεσµού

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΆΆ  ΗΗ  ΕΕΝΝΠΠΕΕ
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ΠΠρρόόββλλεεψψηη--σσοοκκ::  
ΜΜεεττάά  ττοο  22002299  θθαα  
εεππααννέέλλθθοουυνν  τταα  εειισσοοδδήήµµαατταα  
σστταα  εεππίίππεεδδαα  ττοουυ  22000099

ΜΜεεττάά  ααππόό  1111  οολλόόκκλληηρραα  χχρρόόννιιαα  ααππόό  σσήήµµεερραα
κκιι  ααφφοούύ  έέχχεειι  ήήδδηη  ππρροοηηγγηηθθεείί  µµιιαα  88εεττίίαα
ααιιµµααττηηρρώώνν  θθυυσσιιώώνν,,  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  δδεενν  θθαα

έέχχοουυνν  γγυυρρίίσσεειι  σσεελλίίδδαα,,  δδεενν  θθαα  έέχχοουυνν  κκάάννεειι  έένναα  ββήήµµαα
µµππρροοσσττάά,,  ααλλλλάά  ααππλλώώςς  θθαα  έέχχοουυνν  εεππιισσττρρέέψψεειι  εεκκεείί  πποουυ
ββρρίίσσκκοονντταανν  ττοο  22000099!!

Την εφιαλτική αυτή πρόβλεψη έκανε ο καθηγητής
Οικονοµικών Π. Πετράκης, ο οποίος συµπαρουσιάζοντας
τις βασικές θέσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου για
τον Προϋπολογισµό, εκτίµησε ότι µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα κι εφόσον πάνε όλα καλά, θα πρέπει να φτά-
σουµε στο 2029 προκειµένου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να
έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2009! Αν µιλάµε, µάλι-
στα, για το διαθέσιµο εισόδηµα- ό,τι µένει µετά από την
αφαίρεση φόρων και εισφορών- τότε οι Έλληνες θα πρέ-
πει να κάνουν περισσότερη υποµονή, αφού θα χρειαστεί
να µπούµε στη δεκαετία του 2030!

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το 2009 η Ελλά-
δα βρισκόταν στο 94% του µέσου κοινοτικού όρου, όσον
αφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκπεφρασµένο σε Μονά-
δες Αγοραστικής ∆ύναµης.

Ένα χρόνο αργότερα, είχαµε χάσει 9 ολόκληρες ποσο-
στιαίες µονάδες, το 2011 άλλες 10 µονάδες, ενώ το
2016- που είναι τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία- βρισκό-
µαστε στο 67% του κοινοτικού µέσου όρου, δηλαδή πίσω
από τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, ακόµα και
την Εσθονία, που ήταν σε χαµηλότερα επίπεδα από
εµάς πριν από µια δεκαετία.

Στην ίδια εκδήλωση τέθηκε το µείζον ερώτηµα, πόσο
γρήγορα µπορεί να φτάσει στις τσέπες των πολιτών η 

περιβόητη «ανάκαµψη» ήτοι αν η ευηµερία των
αριθµών θα µεταφραστεί και σε ευηµερία των πολιτών.
Το ερώτηµα εν πολλοίς έµεινε αναπάντητο, µε την παρα-
δοχή ότι πάντα υπάρχει µια χρονική υστέρηση µεταξύ
της αύξησης του ΑΕΠ και της βελτίωσης του βιοτικού επι-
πέδου των πολιτών, αλλά και την επισήµανση ότι η τάση
µείωση της ανεργίας µπορεί να χαρακτηριστεί ως θετικό
σηµάδι. 

Το πρόβληµα- όπως εντοπίζεται στα επίσηµα στοιχεία
της ΕΡΓΑΝΗΣ- είναι ότι ακόµα κι αυτή η µείωση της ανε-
ργίας οφείλεται στην «έκρηξη» των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης, ήτοι στη µερική κι εκ περιτροπής εργασία,
η οποία εκτός του ότι έχει υψηλό βαθµό ανασφάλειας,
είναι και κακοπληρωµένη, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για
το βιοτικό επίπεδο κυρίως των νέων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φοροδοτική
ικανότητα των πολιτών εξαντλείται υπό το βάρος των
αµείωτων φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες στο
όνοµα των εξωφρενικών πλεονασµάτων, υπονοµεύουν 

τις όποιες προοπτικές ανάκαµψης. Στη διάρκεια του
2018, µόνο τα φορολογικά µέτρα που ψηφίστηκαν και
εφαρµόζονται από το 2015 και µετά, υπολογίζονται ότι θα
αποφέρουν κάτι παραπάνω από 5,5 δις ευρώ, ενώ
συνολικά οι φόροι που πρέπει να µπουν στα κρατικά
ταµεία για να βγει ο λογαριασµός του Προϋπολογισµού,
θα ξεπεράσουν τα 48 δις ευρώ!

Τα µαντάτα από την ΑΑ∆Ε δεν είναι ευοίωνα, αφού
δείχνουν ότι κάθε µήνα προστίθενται σταθερά πάνω από
1 δις ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών στο «πηγάδι» των
χρεών προς τις εφορίες, που άγγιξαν τα 100 δις ευρώ
δηλαδή το 56% του ΑΕΠ. 

Κι αυτό πολύ απλά σηµαίνει ότι η εισπραξιµότητα έχει
αρνητική τάση. 

Είναι ενδεικτικό ότι στα 2,661 δις ευρώ των απαιτή-
σεων πληρωµής για τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου
εισοδήµατος, οι εµπρόθεσµες πληρωµές διαµορφώνον-
ται 834 εκατ. ευρώ χαµηλότερα ήτοι εισπραξιµότητα στο
68,68%

Από τον Οκτώβριο του 2017 έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση χειρόγραφ-
ων υπογραφών κατά της απαράδεκτης επιλογής, όπως σηµειώνουν οι
διοργανωτές, να συνεχίσει η ∆υτική Αττική να αποτελεί τον προορισµό

υποδοχής, διαχείρισης και ταφής των σκουπιδιών ολόκληρης της περιφέρειας
Αττικής.

Μέχρι τώρα, πάνω από 2.500 πολίτες της Φυλής, της Πετρούπολης και των
όµορων περιοχών έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους σε αυτό το σχέ-
διο και, ιδιαίτερα, στη «στοχοποίηση» των ανενεργών λατοµείων της ∆υτικής
Αττικής (Μουσαµά, Μελετάνι, ΤΙΤΑΝ κ.ά) σαν χώρων για την εγκατάσταση των
νέων υποδοµών της περιφέρειας και στην εφιαλτική προοπτική της δηµιο-
υργίας µιας νέας χωµατερής στη Φυλή, στην περιοχή της γ΄ φάσης.

Η καµπάνια συλλογής υπογραφών συνεχίζεται και διαδικτυακά, για όσους/ες

δεν µπόρεσαν να υπογράψουν στα έντυπα που
έχουν διακινηθεί, µέσα από την παρακάτω ηλεκ-
τρονική πλατφόρµα. https://secure.avaaz.org

/el/petition/petition_5a2d8d453142a

Με ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι διεκδικούν:

• ∆ίκαιη και ισόρροπη κατανοµή, σε όλες τις
περιοχές, των βαρών της διαχείρισης των    απο-
ρριµµάτων της περιφέρειας Αττικής.

• Να δοθεί προτεραιότητα -στο σχεδιασµό και
στη χρηµατοδότηση- στις δηµοτικές ή    διαδηµο-
τικές υποδοµές ανακύκλωσης και κοµποστο-
ποίησης οργανικών υλικών.

• Να εξαιρεθεί η ∆υτική Αττική από τους υπο-
ψήφιους χώρους εγκατάστασης νέων υπο-
δοµών  διαχείρισης και ταφής αστικών απορριµ-
µάτων ή επικίνδυνων αποβλήτων και στο

πλαίσιο    αυτό να εγκαταλειφθεί η ιδέα για νέες υποδοµές στα λατοµεία Μου-
σαµά, Μελετάνι, ΤΙΤΑΝ.

• Να ξεκινήσει η διαδικασία κλεισίµατος του ΧΥΤΑ και της εγκατάστασης της
Φυλής και να  δροµολογηθεί άµεσα η διαδικασία της περιβαλλοντικής αποκα-
τάστασης της ευρύτερης περιοχής.

Συγκέντρωση στο ΥΠΕΝ στις 18/12/2017 και ώρα  13:00 

Το ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ καλεί τους πολίτες της ∆υτικής Αθήνας και ∆υτικής
Αττικής να συµµετάσχουν µαζικά στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι
µαζικοί φορείς της ∆υτικής Αθήνας και ο ∆ήµος  Πετρούπολης, στις
18/12/2017, στις 13:00, µπροστά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Μεσο-
γείων 119 – στάση Κατεχάκη του µετρό).

ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΥΥΠΠΕΕΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΙΙΜΜΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ    
Το ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ καλεί τους πολίτες της ∆υτικής Αττικής να συµµετάσχουν µαζικά στο

συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι µαζικοί φορείς της ∆υτικής Αθήνας και ο ∆ήµος Πετρούπολης, 



10-θριάσιο Πέµπτη 14 ∆εκεµβρίου 2017 

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως

 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.

18/2017
Συν εδρίασης του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Μάν δρας- Ειδυλλίας 
Αρ. Αποφ .206

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφ ασης για τον  καθορ-
ισµό συν τελεστή για την  επιβο-
λή φ όρου ηλεκτροδοτούµεν ων

χώρων  για το έτος 2018 

Στη  Mάνδρα, σήµερα στις 14 του
µήνα  Nοεµβρίου  του έτους 2017
ηµέρα της εβδοµάδας  Τρίτη και
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε
δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Μάνδρας, ύστερα από την µε
αριθµ. πρωτ. 22689/10.11.2017
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρ-
ου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα
µέλη σύµφωνα  µε το άρθρο 67
του Ν 3852/10  και αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία και σύµφωνα δεδοµένου
ότι σε σύνολο µελών 27  παρα-
βρέθηκαν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-

δρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος 
12 ∆ρίκος Σπυρίδων
13. Κώνστας Βασίλειος 
14. Tώρος Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ∆ρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλοµοίρα
3. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
4. Κώνστα Αγλαΐα
5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
6. Κανάκης Κωνσταντίνος
7. Σαµπάνης Γεώργιος
8. Αδάµ Μελέτιος
9. Τσαντίλας Γεώργιος
10. Παπακωνσταντίνου-Ρουµε-

λιώτη Ελένη

11. Κολοβέντζος Παναγιώτης
12. Γκιόκας Ιωάννης
13. Θεοδώρου Χαράλαµπος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται
και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας κος Παχής Νικόλαος µε δικαίω-
µα ψήφου στα θέµατα που αφορ-
ούν την ∆ηµοτική Κοινότητα Μάν-
δρας. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης µε παρ-
ούσα τη ∆ήµαρχο κα Ιωάννα Κριε-
κούκη, και εισηγούµενη το 3ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου  α) την µε αριθµ.πρωτ.
22875/14.11.2017 εισήγηση του
Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρε-
σιών µε θέµα «Συγκέντρωση ανάλ-
υση και παράθεση στοιχείων για
τον καθορισµό συντελεστή για την
επιβολή ηλεκτροδοτούµενων
χώρων έτους 2018» και β) την µε
αριθµ. 400/2017απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής

Ακολούθησε συζήτηση και αµέ-
σως µετά το σώµα κλήθηκε όπως
αποφασίσει σχετικά

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του α) την

µε αριθµ.πρωτ. 22875/14.11.2017
εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων
και Περιουσίας της ∆/νσης Οικονο-
µικών Υπηρεσιών µε θέµα
«Συγκέντρωση ανάλυση και παρά-
θεση στοιχείων για  τον καθορισµό
συντελεστή για την επιβολή ηλεκ-
τροδοτούµενων χώρων έτους
2018» και β) την µε αριθµ.
400/2017 απόφαση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής 

Αποφ ασίζει οµόφ ων α:
Καθορίζει τον  συν τελεστή για

την  επιβολή φ όρου ηλεκτροδο-
τούµεν ων  χώρων  για το έτος
2018 ως ακολούθως

Α.:∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ

�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.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΛΙΩΝ

�ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ .Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,10 €/τ.µ.

�ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ .Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,05 €/τ.µ.

Γ.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ

�ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ .Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,10 €/τ.µ.

�ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ .Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ)
0,05 €/τ.µ.

∆.ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ

�ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ .Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
0,10 €/τ.µ.

�ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ .Μ.
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΗ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ)
0,05 /τ.µ.

Η απόφ αση πήρε αα 206
Αφ ού συν τάχθηκε υπογράφ ε-

ται όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικον όµου Ερασµία

Τα µέλη:

1. Παπακων σταν τής
Μελέτιος

2. Παπακων σταν τίν ου
Αγγελική

3. Ρόκας Περικλής
4. Νερούτσου-Λιάσκου

Αλεξάν δρα
5. Καν άκης Γεώργιος
6. Καν άκης Χαράλαµ-

πος
7. Αδάµ Ιωάν ν α
8. Μουρίκης Ευάγγελος
9. Κών στας Ευάγγελος
10. ∆ούκας Αν αστάσιος
11. ∆ρίκος Σπυρίδων
12. Κών στας Βασίλειος
13. Τώρος Αθαν άσιος

Πιστό Αν τίγραφ ο   
Μάν δρα 16-11-2017    

Η Πρόεδρος   

Στάθη-Οικον όµου Ερασµία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 
υπ’ αριθµ. 18/2017

Συν εδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάν δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ .210

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφ ασης για τον  καθορ-
ισµό δικαιωµάτων  στα ∆ηµοτι-

κά Νεκροταφ εία για το έτος
2018

Στη  Mάνδρα, σήµερα στις 14 του
µήνα  Nοεµβρίου  του έτους 2017
ηµέρα της εβδοµάδας  Τρίτη και
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε
σε   δηµόσια συνεδρίαση στην αίθ-
ουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από
την µε  αριθµ. πρωτ.
22689/10.11.2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη
σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν
3852/10  και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αφού δια-
πιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία και σύµφωνα δεδοµένου
ότι σε σύνολο µελών 27  παρα-
βρέθηκαν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-
δρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος 
12 ∆ρίκος Σπυρίδων
13. Κώνστας Βασίλειος 
14. Tώρος Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ∆ρίκος Γεώργιος

2. Φλώρου Καλοµοίρα
3. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
4. Κώνστα Αγλαΐα
5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
6. Κανάκης Κωνσταντίνος
7. Σαµπάνης Γεώργιος
8. Αδάµ Μελέτιος
9. Τσαντίλας Γεώργιος
10. Παπακωνσταντίνου-Ρουµε-
λιώτη Ελένη
11. Κολοβέντζος Παναγιώτης
12. Γκιόκας Ιωάννης
13. Θεοδώρου Χαράλαµπος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται
και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας κος Παχής Νικόλαος µε δικαίω-
µα ψήφου στα θέµατα που αφορ-
ούν την ∆ηµοτική Κοινότητα Μάν-
δρας. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης µε παρούσα
τη ∆ήµαρχο κα Ιωάννα Κριε-
κούκη, και εισηγούµενη το 7ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου α) την µε αριθµ.
404/2017 απόφαση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής και β) την µε 

αριθµ.πρωτ. 22881/14.11.2017
εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων
και Περιουσίας της ∆/νσης Οικονο-
µικών Υπηρεσιών µε θέµα:
«Συγκέντρωση, ανάλυση και
παράθεση στοιχείων για προσδιο-
ρισµό τελών νεκροταφείων για το
έτος 2018» 

Ακολούθησε συζήτηση και αµέ-
σως µετά το σώµα κλήθηκε όπως
αποφασίσει σχετικά
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του  α) την
µε αριθµ. 404/2017 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής και β) την
µε αριθµ.πρωτ.
22881/14.11.2017 εισήγηση του
Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρε-
σιών µε θέµα: «Συγκέντρωση ,
ανάλυση και παράθεση στοιχείων
για προσδιορισµό τελών νεκροτα-
φείων για το έτος 2018» 

Αποφ ασίζει οµόφ ων α:
Καθορίζει τα δικαιώµατα στα
∆ηµοτικά Νεκροταφ εία  για όλες
τις εν ότητες του ∆ήµου Μάν δρ-
ας-Ειδυλλίας για το 2018 ως
εξής: 

ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
(∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)
ΤΑΦΟΙ ∆ΙΠΛΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ
2.055 €
ΤΑΦΟΙ ΜΟΝΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ
1.020 €
ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
36€
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ –ΤΑΦΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
50€
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ∆ΙΠΛΟΥΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ 24€/έτος
ΓΙΑ ΜΟΝΟΥΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ 12€/έτος
ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ
ΤΑΦΩΝ 3ΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ
120€
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΟΙΝΩΝ
ΤΑΦΩΝ                              
36€
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΚΟΙΝΩΝ ΤΑΦΩΝ
35€/έτος
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΗΣ ΟΣΤΩΝ
36€
ΤΕΛΟΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
12€/έτος
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Αφού συντάχθηκε υπογράφεται
όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικον όµου Ερασµία

Τα µέλη:
1.Παπακων σταν τής Μελέτιος
2.Παπακων σταν τίν ου Αγγελική
3.Ρόκας Περικλής
4.Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν -
δρα
5.Καν άκης Γεώργιος
6.Καν άκης Χαράλαµπος
7.Αδάµ Ιωάν ν α
8.Μουρίκης Ευάγγελος
9.Κών στας Ευάγγελος
10.∆ούκας Αν αστάσιος
11.∆ρίκος Σπυρίδων
12.Κών στας Βασίλειος
13.Τώρος Αθαν άσιος

Πιστό Αν τίγραφ ο   
Μάν δρα 16-11-2017    
Η Πρόεδρος   

Στάθη-Οικον όµου Ερασµία
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1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ  --  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ  ..  ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ..  
ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
–ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.

18/2017
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 
Αρ. Αποφ.208

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για τον 

καθορισµό τελών ύδρευσης για το
έτος 2018

Στη  Mάνδρα, σήµερα στις 14 του µήνα
Nοεµβρίου  του έτους 2017  ηµέρα της
εβδοµάδας  Τρίτη και ώρα  20:00 το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνή-
λθε σε   δηµόσια συνεδρίαση στην αίθ-
ουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μάνδρας, ύστερα από την µε  αριθµ.
πρωτ. 22689/10.11.2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία
γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα
µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10  και ανα-
ρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία και σύµφωνα δεδοµένου ότι σε
σύνολο µελών 27  παραβρέθηκαν 14
δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος 
12 ∆ρίκος Σπυρίδων
13. Κώνστας Βασίλειος 
14. Tώρος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ∆ρίκος Γεώργιος

2. Φλώρου Καλοµοίρα
3. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
4. Κώνστα Αγλαΐα
5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
6. Κανάκης Κωνσταντίνος
7. Σαµπάνης Γεώργιος
8. Αδάµ Μελέτιος
9. Τσαντίλας Γεώργιος
10. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη
Ελένη
11. Κολοβέντζος Παναγιώτης
12. Γκιόκας Ιωάννης
13. Θεοδώρου Χαράλαµπος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας κος Παχής
Νικόλαος µε δικαίωµα ψήφου στα
θέµατα που αφορούν την ∆ηµοτική
Κοινότητα Μάνδρας. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης µε παρούσα τη ∆ήµαρχο
κα Ιωάννα Κριεκούκη, και εισηγούµενη
το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου  α) την µε αριθµ.πρωτ.
22883/14.11.2017 εισήγηση του Τµή-
µατος Εσόδων και Περιουσίας της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε
θέµα: «Προσδιορισµός τελών ύδρευσης
–αποχέτευσης για το έτος 2018»και β)
την µε αριθµ. 402/2017 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής

Ακολούθησε συζήτηση και αµέσως
µετά το σώµα κλήθηκε όπως αποφ-
ασίσει σχετικά
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του  α)  την µε
αριθµ.πρωτ. 22883/14.11.2017 εισήγ-
ηση του Τµήµατος Εσόδων και Περιου-
σίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρε-
σιών µε θέµα: ««Προσδιορισµός τελών
ύδρευσης –αποχέτευσης για το έτος
2018»και  β) την µε αριθµ. 402/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Αποφασίζει οµόφωνα:
Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης ως ακο-
λούθως:

1)Οικιακή  κλίµακα  να  παραµείνει  ως
έχει  στην  υπ  ́αρ. 190/28-11-16  απόφ-
αση  ∆.Σ.

4)Χρέωση δαπάνης σύνδεσης(προϋ-
πολογισµός)

*ΣΠΙΤΙΑ  (ΕΩΣ  2  ΜΕΤΡΑ)
355,00Є / τεµ.        
ΠΕΡΑ  ΑΠΟ  2  ΜΕΤΡΑ :
ΓΙΑ  ΧΩΜΑ 12,00 Є / τεµ.
ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟ    15,00 Є / τεµ.
ΕΚΤΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΟ     
550,00 Є / τεµ

*ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΠΛΑ  &
ΓΡΑΦΕΙΑ (ΕΩΣ  2  ΜΕΤΡΑ)
440,00Є / τεµ.         
ΠΕΡΑ  ΑΠΟ  2  ΜΕΤΡΑ :
ΓΙΑ  ΧΩΜΑ 12,00 Є / τα
ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟ                15,00 Є / τεµ.    

*ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  (ΕΩΣ  2
ΜΕΤΡΑ) 590,00 Є / τεµ.
ΠΕΡΑ  ΑΠΟ  2  ΜΕΤΡΑ :
ΓΙΑ  ΧΩΜΑ 12,00 Є / 

ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟ       15,00 Є / τεµ.    

*ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ  -  ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ  (ΕΩΣ
2 ΜΕΤΡΑ)
880,0 Є / τεµ. 
ΠΕΡΑ  ΑΠΟ  2  ΜΕΤΡΑ :
ΓΙΑ  ΧΩΜΑ 12,00 Є / τεµ.
ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟ     15,00 Є / τεµ.    

*ΑΠΟΘΗΚΕΣ  ΧΟΝ∆Ρ.  ΕΜΠΟΡ.-
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-  ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
ΑΠΟΘΗΚΕΣ  (συµπεριλ/νων  & των
γεωργικών ) (ΕΩΣ  2 ΜΕΤΡΑ)
1.320,00 Є/ τεµ.                 
ΠΕΡΑ  ΑΠΟ  2  ΜΕΤΡΑ :
ΓΙΑ  ΧΩΜΑ12,00 Є / τεµ.
ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟ  15,00 Є / τεµ.    

*ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  (κανονική  παροχή)
(ΕΩΣ  2  ΜΕΤΡΑ)
1.760,00 Є / τεµ.               
ΠΕΡΑ  ΑΠΟ  2  ΜΕΤΡΑ :

ΓΙΑ  ΧΩΜΑ 12,00 Є / τεµ.
ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟ   15,00 Є / τεµ.    

2’’  ΙΝΤΣΩΝ =2.935,00 Є            
ΠΕΡΑ  ΑΠΟ  2  ΜΕΤΡΑ  

ΓΙΑ  ΧΩΜΑ: 12,00 Є
ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟ        15,00 Є   

3’’  ΙΝΤΣΩΝ = 3.230,00 Є      
4’’  ΙΝΤΣΩΝ = 3.815,00 Є     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΝΕΑΣ  ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

ΓΙΑ  ΕΚΤΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ΠΟΛΕΩΣ
(οµοίως)

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
1. ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ  ∆ΡΟΜΟΣ
12,00 Є / ΜΕΤΡΟ                          
2. ΑΣΦΑΛΤΟΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΠΛΑΚΕΣ
15,00 Є / ΜΕΤΡΟ     
3. Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
44,00 Є / τεµάχιο 
4. ΦΡΕΑΤΙΟ
30,00 Є / τεµάχιο  
5. ΚΡΟΥΝΟΣ
20,00 Є / τεµάχιο    
6. ΚΟΛΑΡΟ
20,00 Є / τεµάχιο                      

∆ΙΑΚΟΠΗ  -  ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ  

1.  ΣΠΙΤΙΑ  -  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
30,00 Є  

2.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘ.
145,00 Є                                     
Όλες  οι  παραπάνω  τιµές  ισχύουν
µετά  από  επιµέτρηση και εισήγ-
ηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  για
κάθε  σύνδεση  ότι  αυτές  οι τιµές
επαρκούν  οπότε  ο  δήµος  να
µην  επιβαρύνεται  επιπλέον
έξοδα  τα  οποία  θα  επωµίζεται  ο
εκάστοτε  υδροδοτούµενος ,µέσα
από τον προϋπολογισµό δαπάνης
σύνδεσης που συντάσσεται από
την τεχνική υπηρεσία.

5) ∆ικαίωµα παροχέτευ-
σης (τέλος σύνδεσης) στο πόσο
των 70 €

6) Εγγύηση χρήσης υδρ-
οµετρητή για οικιακά 70 € , για
όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 200
€ η οποία επιστρέφεται µε την λήξη
της σύµβασης 

7) Πρόστιµο  για παραβία-
ση κλεισµένης παροχής (κλοπή)
το ποσό 500€.

8) ∆απάνη διακλάδωσης
και σύνδεσης µε τον αγωγό αποχέ-
τευσης για όλες τις δηµοτικές ενότ-
ητες ποσό 128,45€ ανά τρέχον
µέτρο (όπως ορίζεται µε την
86/2015 απόφαση ∆Σ) 
9)Τέλος χρήσης υπόνοµων για τις
∆ηµοτικές Ενότητες Ερυθρών και
Βιλίων ως ποσοστό επί της  κατα-
νάλωσης ύδατος ορίζεται σε 50%
αυτής.                                               
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Αφ ού συν τάχθηκε υπογράφ εται
όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικον όµου Ερασµία

Τα µέλη:
1. Παπακων σ ταν τής
Μελέτιος
2. Παπακων σταν τίν ου
Αγγελική
3. Ρόκας Περικλής
4. Νερούτσου-Λιάσκου
Αλεξάν δρα
5. Καν άκης Γεώργιος
6. Καν άκης Χαράλαµ-
πος
7. Αδάµ Ιωάν ν α
8. Μουρίκης Ευάγγελος
9. Κών στας Ευάγγελος
10. ∆ούκας Αν αστάσιος
11. ∆ρίκος Σπυρίδων
12. Κών στας Βασίλειος
13. Τώρος Αθαν άσιος

Πιστό Αν τίγραφ ο   
Μάν δρα 16-11-2017    
Η Πρόεδρος   

Στάθη-Οικον όµου Ερασµία

Σηµαντικός ο ρόλος που διαδραµατίζει 
ο Σύλλογος, ως γέφυρα φιλίας και 

συνεργασίας, ανάµεσα στους λαούς, 
των φίλων, συµµάχων και εταίρων

χωρών, της Ρουµανίας και της Ελλάδας.

Συνεχίζεται στη σελ. 11

Η κ. Κοντουράρου ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο Ασπρ-
οπύργου και τη ∆ηµοτική Αρχή του Ασπρόπυργου, για τη
στήριξη που παρέχει στο Σύλλογο και εξέφρασε τα συγχα-
ρητήρια και το θαυµασµό των µελών, για το επίπεδο της
συνεργασίας που διαµόρφωσε ο ∆ήµος Ασπροπύργου µε
τον αδελφοποιηµένο ∆ήµο της πόλης Πλοϊέστι της
Ρουµανίας.

Παράλληλα, η κ. Κοντουράρου ενηµέρωσε ότι, µε τη
συνδροµή του ∆ήµου, της Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας
και της Πρεσβείας της Ρουµανίας στην Ελλάδα, ο Σύλλο-
γος φιλοδοξεί να λειτουργήσει και πάλι, Σχολείο Ρουµανι-
κής Γλώσσας στον Ασπρόπυργο, που θα απευθύνεται στα
µέλη του και στους ∆ηµότες της πόλης. 

Για το θέµα αυτό θα υπάρξει ανακοίνωση τις πρώτες
µέρες του νέου έτους.

Πάγιο ως έχει 24€/έτος
2) Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών (λιανικό εµπόριο, πρατήρια καυσίµων), 

Πάγιο ως έχει 48€/έτος
3) Επιχειρήσεις (Βιοτεχνίες, Βιοµηχανίες, επιχειρήσεις παραγω-
γής ή µεταποίησης προϊόντων  και λοιπές εµπορικές επιχειρήσεις παρ-
οχής υπηρεσιών)  
Χρέωση 2,50€ / κυβικό µέτρο
Πάγιο ως έχει 48€/έτος



12-θριάσιο Πέµπτη 14 ∆εκεµβρίου 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                                        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία

Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr
Άνω Λιόσια, 13/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:64816

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού  διαγωνισµού για
την ανάθεση εκτέλεσης της
υπηρεσίας µε τίτλο: 

‘’ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ’’ 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό
µε κριτήριο κατακύρωσης την
ΠΛΕΟΝ συµφέρουσα από
οικονοµική  άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει  τιµής, για
την ανάθεση εκτέλεσης της
υπηρεσίας : «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ  », προϋπολογισµού:
65.000,00 €   (συµπ/νου Φ.Π.Α
και των λοιπών επιβαρύνσεων).

Η έναρξη της υποχρέωσης
εκτέλεσης των υπηρεσιών  ξεκινά
µε την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης και θα διαρκεί ως 12
µήνες. Η διάρκεια της εκτέλεσης
δύναται να παραταθεί έπειτα από
απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο
διαγωνισµό

Στο διαγωνισµό µπορούν να
συµµετέχουν ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα
στην Ελλάδα δραστηριότητα
ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων,
καθώς επίσης και διαµεσολα-
βούντα στις ασφαλίσεις πρόσω-
πα, σύµφωνα µε το Ν.2496/97
«Ασφαλιστική σύµβαση» όπως
ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότ-
ητας των ενδιαφεροµένων µε
επίσηµα έγγραφα.

Είναι υποχρεωτική η υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης από κάθε
ενδιαφερόµενο διαµεσολαβούν
στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκ-
τορας, µεσίτης, παραγωγός ασφ-
αλίσεων κλπ.) για λογαριασµό
ποιάς ή ποιών ασφαλιστικών
εταιρειών διαµεσολαβούν και η
προσκόµιση αντιγράφου σύµβα-
σης συνεργασίας µε αυτήν ώστε
να αποκλειστεί η περίπτωση
υποβολής περισσότερων της
µίας προσφοράς από την αυτή
Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας

σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων,
τα µέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στηµένα σε: α) κράτος-µέλος της
Ένωσης, β) κράτος-µέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανά-
θεση δηµόσια σύµβαση καλύπτε-
ται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προ-
σαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφ-
ωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην
περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικα-
σιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.                                                                         

Στην περίπτωση που στις δια-
δικασίες σύναψης συµβάσεων
συµµετέχουν ενώσεις οικονο-
µικών φορέων, συµπεριλαµβά-
νονται και οι προσωρινές
σ υ µ π ρ ά ξ ε ι ς .
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαι-
τούν από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµι-
κή µορφή για την υποβολή προ-
σφοράς.

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο δικαιούται να συµµετέχει σε
ένα και µόνο διαγωνιζόµενο
σχήµα είτε ως µεµονωµένη
επιχείρηση είτε ως µέλος ένωσης
οικονοµικών φορέων. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείονται από την διαδικασία
όλοι οι διαγωνιζόµενοι, στη σύνθ-
εση των οποίων συµµετέχει το
αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
παροχής υπηρεσιών. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
στις 28-12-2017, ηµέρα  Πέµ-
πτη στην αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη του ∆ήµου Φυλής, πλα-
τεία Ηρώων µε ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών την
10:00 και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών την 11:00.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. 

Γενικές πληροφορίες παρέχον-
ται και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
2132042716 - 2132042818 , Fax.
2132042714

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α
ν τιπροσωπεία του Οµίλου
ΕΛΠΕ παρέδωσε και επισή-
µως σήµερα τις τρεις (3) ν έες

Παιδικές Χαρές στους ∆ήµους
∆έλτα, Αµπελοκήπων  - Μεν εµέν ης
και Ευόσµου – Κορδελιού, προκει-
µέν ου ν α αξιοποιηθούν  από τα
µικρά παιδιά και τις οικογέν ειές
τους. 

Οι αν απλάσεις των  Παιδικών
Χαρών  πραγµατοποιήθηκαν  µε την
αποκλειστική χ ορηγία του Οµίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εν ώ όλες
πληρούν  τις πιο σύγχ ρον ες προ-
διαγραφές ποιότητας και ασφάλει-
ας, καθώς και πρόσβασης για
άτοµα µε ειδικές αν άγκες, όπως
καθορίζον ται από την  Ευρωπαϊκή
Νοµοθεσία και τον  ΕΛΟΤ. 

Επιπρόσθετη πιστοποίηση ν α
έχ ει δοθεί και από τον  αν εξάρτητο
φορέα ελέγχ ου Οctocert.

Με ιδιαίτερη επιτυχ ία πραγµατο-
ποιήθηκαν  τα εγκαίν ια των  Παι-
δικών  Χαρών  των  ∆ήµων  ∆έλτα και
Αµπελοκήπων  – Μεν εµέν ης, στις
∆ηµοτικές Εν ότητες ∆ιαβατών  και
Μεν εµέν ης αν τιστοίχ ως. Τα έργα
είν αι ιδιαίτερης σηµασίας για την
τοπική κοιν ων ία των  τριών
∆ήµων , καθώς προσφέρουν  έν α
ασφαλές υπαίθριο περιβάλλον ,
κατάλληλο για διασκέδαση, ξεκούρ-
αση και  παιχ ν ίδι στους µικρούς
επισκέπτες του.

Τις εκδηλώσεις εγκαιν ίων  τίµησαν
µε την  παρουσία τους ο ∆ήµαρχ ος
∆έλτα κ. Ευθύµιος Φωτόπουλος, ο

∆ήµαρχ ος Αµπελοκήπων  - Μεν ε-
µέν ης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου,
καθώς και εκπρόσωποι της
Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. 

Τον  Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκπροσώπησαν  ο
∆ιευθυν τής Βιοµηχ αν ικών  Εγκατα-
στάσεων  Θεσσαλον ίκης (ΒΕΘ) κ.
Χριστόφορος Αν τώτσιος, η ∆/ν τρια
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  ΒΕΘ κα
Μαρία Μαγγιλιώτου, ο ∆/ν της Παρα-
γωγής και ∆ιακίν ησης Χηµικών  ΒΕΘ
κ. ∆ηµήτρης Σωτηριάδης, η ∆ιε-
υθύν τρια Εταιρικής Κοιν ων ικής
Ευθύν ης Οµίλου κα Ράν ια Σου-
λάκη, καθώς και ο Πρόεδρος της
DIAXON κ. Γιώργος Ζαγκλιβεριν ός.
Παιδιά από τα Νηπιαγωγεία της
κάθε περιοχ ής µε τη συν οδεία
εκπαιδευτικών , έπαιξαν  και διασ-

κέδασαν  µε τους φίλους τους.
Κατά το χ αιρετισµό του ο κ. Χρ.

Αν τώτσιος τόν ισε:  «Τα Ελλην ικά
Πετρέλαια, ως υπεύθυν ος κοιν ω-
ν ικός εταίρος, βρίσκον ται σε
συν εχ ή διάλογο και συν εργασία µε
την  τοπική κοιν ων ία, στοχ εύον -
τας στη βελτιστοποίηση της ποιότ-
ητας ζωής των  κατοίκων  της.»

O Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
εν ισχ ύει ακόµα περισσότερο τους
διαχ ρον ικούς δεσµούς του µε την
κοιν ων ία και σχ εδιάζει την  επό-
µεν η µέρα του προγράµµατος Εται-
ρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης, διε-
υρύν ον τας και εµπλουτίζον τας τις
δράσεις του µε έργα υποδοµής
ώστε ν α δηµιουργούν  τις προϋ-
ποθέσεις για καλύτερες συν θήκες
διαβίωσης των  κατοίκων  των  όµορ-
ων  ∆ήµων .

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου

(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης.

Επικοινωνία : 6946369359

Εν οικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) στο κέν τρο του Ασπροπύργου 

(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του). 
∆ιαµορφωµέν ος χώρος µε αυτόν οµη 

θέρµαν ση, µεγάλο περιβάλλον τα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

Με χορηγία του Οµίλου ΕΛΠΕ η ανάπλαση σε 3 Παιδικές Χαρές 
στους ∆ήµους, ∆έλτα, Αµπελοκήπων - Μενεµένης και Ευόσµου – Κορδελιού 

ΗΗΗΗ    ττττεεεελλλλιιιικκκκήήήή    µµµµοοοορρρρφφφφήήήή    ττττηηηηςςςς    ΠΠΠΠααααιιιιδδδδιιιικκκκήήήήςςςς    ΧΧΧΧααααρρρράάάάςςςς    σσσσττττοοοονννν    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοο    ΕΕΕΕυυυυόόόόσσσσµµµµοοοουυυυ    ––––ΚΚΚΚοοοορρρρδδδδεεεελλλλιιιιοοοούύύύ,,,,    µµµµεεεεττττάάάά    ττττηηηηνννν    ααααννννάάάάππππλλλλαααασσσσηηηη....    



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.

18/2017

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου 

Μάνδρας- Ειδυλλίας 
Αρ. Αποφ.213

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για τον καθο-

ρισµό τιµήµατος µίσθωσης
αιγιαλού για το έτος 2018.

Στη  Mάνδρα, σήµερα στις 14 του
µήνα  Nοεµβρίου  του έτους 2017
ηµέρα της εβδοµάδας  Τρίτη και
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου συνήλθε σε   δηµόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρ-
ιάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας, ύστερα από την µε  αριθµ.
πρωτ. 22689/10.11.2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη
σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν
3852/10  και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αφού διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απα-
ρτία και σύµφωνα δεδοµένου ότι
σε σύνολο µελών 27  παραβρέθη-
καν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος 
12 ∆ρίκος Σπυρίδων

13. Κώνστας Βασίλειος 
14. Tώρος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ∆ρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλοµοίρα
3. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
4. Κώνστα Αγλαΐα
5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
6. Κανάκης Κωνσταντίνος
7. Σαµπάνης Γεώργιος
8. Αδάµ Μελέτιος
9. Τσαντίλας Γεώργιος
10. Παπακωνσταντίνου-Ρουµε-
λιώτη Ελένη
11. Κολοβέντζος Παναγιώτης
12. Γκιόκας Ιωάννης
13. Θεοδώρου Χαράλαµπος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται
και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας κος Παχής Νικόλαος µε δικαίω-
µα ψήφου στα θέµατα που αφορ-
ούν την ∆ηµοτική Κοινότητα Μάν-
δρας. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης µε παρούσα τη
∆ήµαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη,
και εισηγούµενη το 10ο  θέµα της
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  α) την
µε αριθµ.πρωτ. 22879/14.11.2017
εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων
και Περιουσίας της ∆/νσης Οικονο-
µικών Υπηρεσιών µε θέµα: «Περί
του προτεινόµενου µισθωτικού
ανταλλάγµατος για τη µεταβίβαση
προς τρίτους του δικαιώµατος
απλής χρήσης αιγιαλού, χωρικής
αρµοδιότητας του ∆ήµου  Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας, για το έτος 2018»
και β) την µε αριθµ. 407/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής

Ακολούθησε συζήτηση και αµέσως
µετά το σώµα κλήθηκε όπως απο-
φασίσει σχετικά
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του  α)  την µε
αριθµ.πρωτ. 22879/14.11.2017
εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων
και Περιουσίας της ∆/νσης Οικονο-
µικών Υπηρεσιών µε θέµα: «Περί

του προτεινόµενου µισθωτικού
ανταλλάγµατος για τη µεταβίβαση
προς τρίτους του δικαιώµατος
απλής χρήσης αιγιαλού, χωρικής
αρµοδιότητας του ∆ήµου  Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας, για το έτος 2018»
και β) την µε αριθµ. 407/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής

Αποφασίζει οµόφωνα:
Καθορίζει το µισθωτικό αντάλ-
λαγµα για τη µεταβίβαση προς
τρίτους του δικαιώµατος απλής
χρήσης αιγιαλού, χωρικής
αρµοδιότητας ∆ήµου Μάνδρας-
Ειδυλλίας για το έτος 2018  ως
ακολούθως:

Α) 500,00 € για τη µίσθωση αιγια-
λού εµβαδού 5,00 τ.µ. για ανά-
πτυξη θαλάσσιων µέσων ανα-
ψυχής και 
Β) 7,5 € ανά τ.µ. για τις λοιπές
περιπτώσεις.

Η απόφαση πήρε αα 213
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται
όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικονόµου Ερασµία

Τα µέλη:
1.Παπακωνσταντής Μελέτιος
2.Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3.Ρόκας Περικλής
4.Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-
δρα
5.Κανάκης Γεώργιος
6.Κανάκης Χαράλαµπος
7.Αδάµ Ιωάννα
8.Μουρίκης Ευάγγελος
9.Κώνστας Ευάγγελος
10.∆ούκας Αναστάσιος
11.∆ρίκος Σπυρίδων
12.Κώνστας Βασίλειος
13.Τώρος Αθανάσιος

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 16-11-2017    
Η Πρόεδρος   
Στάθη-Οικονόµου Ερασµία

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 

υπ’ αριθµ. 18/2017
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου 
Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.212
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τον καθο-
ρισµό συντελεστών τελών δια-

φηµίσεων για το έτος 2018

Στη  Mάνδρα, σήµερα στις 14 του
µήνα  Nοεµβρίου  του έτους 2017
ηµέρα της εβδοµάδας  Τρίτη και
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου συνήλθε σε   δηµόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρ-
ιάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας, ύστερα από την µε  αριθµ.
πρωτ. 22689/10.11.2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη
σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν
3852/10  και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αφού διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απα-
ρτία και σύµφωνα δεδοµένου ότι
σε σύνολο µελών 27  παραβρέθη-
καν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος 
12 ∆ρίκος Σπυρίδων
13. Κώνστας Βασίλειος 
14. Tώρος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ∆ρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλοµοίρα
3. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
4. Κώνστα Αγλαΐα
5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
6. Κανάκης Κωνσταντίνος
7. Σαµπάνης Γεώργιος
8. Αδάµ Μελέτιος
9. Τσαντίλας Γεώργιος
10. Παπακωνσταντίνου-Ρουµε-
λιώτη Ελένη
11. Κολοβέντζος Παναγιώτης
12. Γκιόκας Ιωάννης
13. Θεοδώρου Χαράλαµπος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται

και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας κος Παχής Νικόλαος µε δικαίω-
µα ψήφου στα θέµατα που αφορ-
ούν την ∆ηµοτική Κοινότητα Μάν-
δρας. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης µε παρούσα τη
∆ήµαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη,
και εισηγούµενη το 9ο  θέµα της
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου α) α)
την µε αριθµ.πρωτ.
22880/14.11.2017 εισήγηση του
Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρε-
σιών µε θέµα: «Συγκέντρωση,
ανάλυση και παράθεση στοιχείων
για προσδιορισµό συντελεστών
τελών διαφηµίσεων για το έτος
2018»  και γ) την µε αριθµ.
406/2017 απόφαση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής

Ακολούθησε συζήτηση και αµέσως
µετά το σώµα κλήθηκε όπως απο-
φασίσει σχετικά
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του  α)  τo µε
αριθµ.πρωτ. 22880/14.11.2017
εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων
και Περιουσίας της ∆/νσης Οικονο-
µικών Υπηρεσιών µε θέµα:
«Συγκέντρωση, ανάλυση και
παράθεση στοιχείων για προσδιο-
ρισµό συντελεστών τελών διαφ-
ηµίσεων για το έτος 2018»  και γ)
την µε αριθµ.  406/2017 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής

Αποφασίζει οµόφωνα:
Kαθορίζει τους συντελεστές
τελών διαφηµίσεων για το έτος
2018 ως ακολούθως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Για διαφηµίσεις που αναγράφονται
ή αναρτώνται ή επικολλούνται : 
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
σταθµών καθώς και σε χώρους
σταδίων και γηπέδων, που καθο-
ρίζονται από τη διοίκηση των
αντίστοιχων φορέων, 
δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµα-
τογράφους, θέατρα και άλλους
δηµόσιους χώρους, και 
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετ-

ηριών και στάσεων αναµονής επι-
βατών 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 στέ-
γες ή δώµατα καθώς και για διαφ-
ηµίσεις που γίνονται µε ηλεκτρικές
εφηµερίδες
Ο συντελεστής του τέλους  ορίζε-
ται σε 73,37 € ετησίως το τ. µ. 
β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε
άλλους χώρους.
Ο συντελεστής του τέλους ορίζεται
σε 29,35 € ετησίως το τ. µ. 
γ. για µη φωτεινές ή µη φωτιζόµε-
νες σε στέγες ή δώµατα.
Ο συντελεστής του τέλους ορίζεται
σε 20,54 € ετησίως το τ. µ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα
στα οχήµατα σιδηροδρόµων,
τροχιοδρόµων, 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 ορίζεται
σε 2,05 € µηνιαίως, ανεξάρτητα
από τις ηµέρες χρησιµοποίησης.
Για διαφηµίσεις της κατηγορίας
αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων
καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλά-
σιο τέλος.

Η απόφαση πήρε αα 212
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

όπως ακολουθεί:
Η Πρόεδρος

Στάθη-Οικονόµου Ερασµία

Τα µέλη:
1.Παπακωνσταντής Μελέτιος
2.Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3.Ρόκας Περικλής
4.Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-
δρα
5.Κανάκης Γεώργιος
6.Κανάκης Χαράλαµπος
7.Αδάµ Ιωάννα
8.Μουρίκης Ευάγγελος
9.Κώνστας Ευάγγελος
10.∆ούκας Αναστάσιος
11.∆ρίκος Σπυρίδων
12.Κώνστας Βασίλειος
13.Τώρος Αθανάσιος

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 16-11-2017    
Η Πρόεδρος   
Στάθη-Οικονόµου Ερασµία

Πέµπτη 14 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-13  
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14-θριάσιο Πέµπτη 14 ∆εκεµβρίου 2017 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ

""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.
6972728300



16-θριάσιο Πέµπτη 14 ∆εκεµβρίου 2017 


