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Ασπρόπυργος
Μαγγίν α Πηγή Ν. 

Μπότσαρη Μάρκου 2, 2105573484

Ελευσίνα 

Τσάµος Παν αγιώτης Α. Λεωφόρος Εθν ικής
Αν τιστάσεως 54, 2105549976

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186, 
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Αχαρνές
Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι
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ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις     

Η θερµοκρασία από 5 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Ραδιοφώνου
Παγκόσµια Ηµέρα Heavy Metal

Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας των Αποστόλων

Εκδόθηκε η απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
2816/30.01.2018 (ΦΕΚ
350/07.02.2018 τεύχος Β') σύµφω-

να µε την οποία καθορίζεται για κάθε
βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο τύπος, το
περιεχόµενο των στοιχείων, ο χρόνος, ο
τρόπος ενηµέρωσης των βάσεων δεδοµέ-
νων, οι φορείς στους οποίους παρέχεται
ηλεκτρονική πρόσβαση στις βάσεις δεδο-
µένων και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή του, άρθρου 41 του Ν.4483/17
για την υποχρέωση των ∆ήµων, των ΝΠ∆∆
(εξαιρουµένων των σχολικών επιτροπών),
των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων των ιδρυµά-
των και των συνδέσµων προς υποβολή
των οικονοµικών τους στοιχείων σε ηλεκ-
τρονικές βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

Με το άρθρο 8 της απόφασης ορίζεται ότι για τα οικονο-
µικά στοιχεία τους µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017, οι µεν
δήµοι και οι περιφέρειες ενηµερώνουν τον Κόµβο ∆ιαλει-
τουργικότητας και τη ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων
(µέσω στατιστικών δελτίων), τα δε νοµικά πρόσωπα
ενηµερώνουν µόνο τη ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων
(µέσω στατιστικών δελτίων), µε βάση τις οδηγίες που
τους έχουν δοθεί.

Για τα οικονοµικά στοιχεία τους από την 1η Ιανουαρίου
2018 και µετά, οι δήµοι, οι περιφέρειες και τα νοµικά πρό-
σωπα ενηµερώνουν τον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση.

Τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να έχουν ολοκ-
ληρώσει τη διάθεση των οικονοµικών στοιχείων Ιανουα

ρίου και Φεβρουαρίου 2018 στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότ-
ητας µέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της
απόφασης (ηµ. δηµοσίευσης 07.02.2018) οι στατιστικοί
ανταποκριτές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6, υποχρ-
εούνται να τηρούν λογαριασµό στη διαδικτυακή εφαρµο-
γή http://komvos.ypes.gr/stats για τους φορείς ευθύνης
τους.

Εφόσον, δεν είναι εφικτή η διάθεση των στοιχείων µέσω
διαδικτυακών υπηρεσιών - διεπαφών, η υποβολή των
στοιχείων θα πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής
εφαρµογής http://komvos.ypes.gr/stats. 

Εφόσον δεν είναι εφικτή η παραγωγή αρχείων XML από
το πληροφοριακό σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης του
φορέα, είναι δυνατή η χρήση γραµµογραφηµένων πρότ-
υπων αρχείων excel.

Σ
υνελήφθη  στην περιοχή του Αγίου
Σωτήρα στο Μενίδι, από Αστυνοµικούς
της νεοσύστατης Υπηρεσίας ΤΑΕ ∆υτικής

Αττικής, φαρµακοποιός για χορήγηση φαρµακευ-
τικών σκευασµάτων- η χορήγησή τους προϋποθ-
έτει προσκόµιση δίγραµµης συνταγογράφηση.

Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, σύµφ-
ωνα µε τις  οποίες Ροµά, οι οποίο δραστηριο-
ποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, έναντι υπε-
ρκοστολογηµένου αντιτίµου λάµβαναν παράνοµα
φαρµακευτικά σκευάσµατα, το οποίο στη συνέχεια
διέθεταν σε τοξικοµανείς. 

Οι επίλεκτοι Αστυνοµικοί του ΤΑΕ ∆υτικής
Αττικής, εξακρίβωσαν το περιεχόµενο των πληρ-
οφοριών και έθεσαν υπό παρακολούθηση το
φαρµακοποιό.

Σε συντονισµένη επιχείρηση (09/02-21.00) οι
Αστυνοµικοί του ΤΑΕ ∆υτικής Αττικής προχώρη-
σαν στη σύλληψη του φαρµακοποιού και στην
κατάσχεση 3.000 φαρµακευτικών σκευασµάτων
(χάπια) για τα οποία ο φαρµακοποιός δεν διέθετε
τα απαραίτητα παραστατικά.

Προανάκριση διενεργεί το ΤΑΕ ∆υτικής Αττι-
κής.
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ΤΤαα  ννοοµµιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  έέχχοουυνν  οολλοοκκλληηρρώώσσεειι  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη
ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  κκααιι  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188  σσττοονν

ΚΚόόµµββοο  ∆∆ιιααλλεειιττοουυρργγιικκόόττηηττααςς  µµέέχχρριι  ττηηνν  3311ηη  ΜΜααρρττίίοουυ  22001188..



Με την µεγάλη παρέλαση περίπου
τριών χιλιάδων καρναβαλιστών
και εντυπωσιακών αρµάτων κορ-

υφώθηκαν οι εκδηλώσεις του ∆ήµου Φυλής
για τις Απόκριες. Κέφι, ξέφρενος χορός, τρα-
γούδι, χαµόγελα και κυρίως πολύ χρώµα
πληµµύρισαν το µεσηµέρι της Κυριακής 11
Φεβρουαρίου 2018 τη Λεωφόρο Φυλής και
τους δρόµους γύρω από την πλατεία ∆ηµα-
ρχείου Άνω Λιοσίων. 

Ικανοποιηµένος από τη µεγάλη συµµε-
τοχή καρναβαλιστών και θεατών δήλωσε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ο

οποίος ευχήθηκε χρόνια πολλά σε
όλους, είπε πως αυτή είναι η τρίτη χρονιά
ο ∆ήµος Φυλής και το ΝΠ∆∆ «Η Πάρν-
ηθα» οργανώνουν την παρέλαση των
καρναβαλιστών και δεσµεύτηκε πως « η
µεγάλη συµµετοχή του κόσµου κάνει
πλέον αυτή την εκδήλωση θεσµό για το
∆ήµο Φυλής». 

Η συγκέντρωση των καρναβαλιστών
και των αρµάτων ξεκίνησε λίγο πριν τις
τέσσερις το µεσηµέρι στην συµβολή των
οδών Σκαλκώτα και Φυλής (συντριβάνι).
Κέφι, ρυθµός, χρώµα και πολύ χορός και
τραγούδι πληµµύρισαν τη Λεωφόρο
Φυλής στην οποία στήθηκε µια µεγάλη
γιορτή. 

Παιδικοί σταθµοί, Σχολεία, Πολιτιστικοί
και Εξωραϊστικοί Σύλλογοι και από τις

τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και
Φυλής ανταποκρίθηκαν στην ολότητά τους, παρά το
τσουχτερό κρύο, στο κάλεσµα του Αθλητικού και Πολιτι-
στικού Οργανισµού, µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθ-
εί µε τη συµµετοχή και όλων των Καλλιτεχνικών και Αθλ-
ητικών Τµηµάτων του ΝΠ∆∆ η “Πάρνηθα” η πιο φαντα-
σµαγορική καρναβαλική παρέλαση στην ιστορία του
∆ήµου Φυλής. 

Με επικεφαλής της παρέλασης τους ξυλοπόδαρους,
την ξωτικοµπαλίτσα, τον Άλεξ τον καπελάκη από την
Κρήτη, τις γιγαντοστολές, τον Οβελίξ, τον Τίγρη τον
Μπαγκς Μπάνυ, και το Κογιότ οι χιλιάδες καρναβαλιστές
µοίρασαν απλόχερα κέφι καθώς παρέσυραν στο χορό
και στους ρυθµούς της λάτιν µουσικής επισήµους και
θεατές που κατέκλυσαν τη Λεωφόρο Φυλής και τους
δρόµους γύρω από την πλατεία ∆ηµαρχείου στα Άνω
Λιόσια. 

συνεχίζεται στη σελ. 12
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Βρέθηκε νεκρός ο Artur 
Bimi από τις Αχαρνές
Είχε χαθεί την 14/01/2018 και η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 
τον αναζητούσε 

Την 07/02/2018, η Κοινωνική Υπηρεσία  δέχθηκε κλήση
στην Εθνική Γραµµή SOS 1065 και ενηµερώθηκε για τον
εντοπισµό και την απώλεια ζωής του άτυχου άνδρα.

Ο άτυχος 50χρονος, είχε εξαφανισθεί το πρωί της
14/01/2018, από το σπίτι του στις Αχαρνές Αττικής.
Έκτοτε δεν είχε δώσει σηµεία ζωής. Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ,
µετά από αίτηµα των οικείων του, µε τη συγκέντρωση
των απαραίτητων δικαιολογητικών και κατόπιν εντολής
της ΕΛ.ΑΣ., εξέδωσε SILVER ALERT για την κινητο-
ποίηση όλων για την ανεύρεσή του. ∆υστυχώς, βρέθηκε
νεκρόςM

Ο αναζητούµενος είχε βρεθεί λιπόθυµος από άνδρες
της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή της Νέας Κηφισιάς την
17/01/2018 και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ. Από εκεί, λόγω έλλειψης κρεβατιών,
την 21/01/2018, µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο Κορίνθου,
όπου και παρέµεινε νοσηλευόµενος διασωληνωµένος,
µέχρι και την 31/01/2018, οπότε και απεβίωσε.

Η σορός του παρέµεινε στο νοσοκοµείο Κορίνθου,
µέχρι και την 07/02/2018, στα αζήτητα, οπότε η Κοινωνι-
κή Λειτουργός του νοσοκοµείου είδε το SILVER ALERT,
τον αναγνώρισε και επικοινώνησε µε τη ΓΡΑΜΜΗ SOS
1065. Μετά τις προβλεπόµενες διαδικασίες, διαπιστώθη-
κε ότι όντως πρόκειται για τον αναζητούµενοM

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Θεσµός η Μεγάλη Αποκριάτικη παρέλαση στον ∆ήµο Φυλής

ΝΝέέοο  ττσσοουυχχττεερρόό  ππρρόόσσττιιµµοο  γγιιαα  
τταα  λλύύµµαατταα  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο

Νέο τσουχτερό πρόστιµο για τα λύµατα αναµένε-
ται να επιβληθεί στη χώρα µας από το Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο, αυτή τη φορά για την περιοχή

του Θριάσιου, όπου έχει κατασκευαστεί το κέντρο βιολο-
γικού καθαρισµού αλλά δεν εξασφαλίζονται ώς τώρα οι
απαραίτητες ποσότητες για να λειτουργήσουν κανονικά οι
εγκαταστάσεις!

Στη συνεδρίαση της Πέµπτης θα συζητηθεί η πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει ηµερήσιο
πρόστιµο 34.974 ευρώ από την ηµέρα που θα εκδοθεί η
απόφαση ώς τη συµµόρφωση της χώρας µας, καθώς και
εφάπαξ, επίσης ηµερήσιο, πρόστιµο 3,828 εκατ. ευρώ
από την πρώτη καταδικαστική απόφαση που είχε εκδοθ-
εί τον Ιούνιο του 2004.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της παλαιότερης κοινο-
τικής οδηγίας που επιβάλλει την επεξεργασία των
αστικών λυµάτων ώς το τέλος του 1998 για όλους τους
οικισµούς µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων.

Στην περίπτωση του Θριάσιου περιλαµβάνει τους 

∆ήµους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μαγούλας και Μάν-
δρας.

Οι εργασίες για το αποχετευτικό σύστηµα ξεκίνησαν µε
καθυστέρηση, προχώρησαν µε πολλά παρατράγουδα και
το έργο εγκαινιάστηκε µόλις το 2012. Στην πραγµατικότ-
ητα υπολειτουργεί ώς σήµερα, καθώς υποδέχεται µόλις
το 28% των λυµάτων της περιοχής.

Ο βιολογικός καθαρισµός είχε υπολογιστεί να επεξε-
ργάζεται 20.000 κυβικά λυµάτων την ηµέρα, ποσότητες
που δεν εξασφαλίζονται γιατί δεν έχουν προχωρήσει οι
συνδέσεις των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης.

Επίσης µεγάλες περιοχές, όπως η Παραλία Ελευσίνας
και ο Παράδεισος, δεν έχουν αποκτήσει ώς τώρα συλλεκ-
τήριους αγωγούς.

Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι τεχνικές δυσκολίες αλλά
και η οικονοµική κρίση εµποδίζουν τους ιδιοκτήτες να
συνδεθούν µε το αποχετευτικό δίκτυο.

Η ΕΥ∆ΑΠ, πριν από δύο χρόνια, αποφάσισε να χορη-
γήσει 2.500 ευρώ (συν ΦΠΑ) για κάθε σύνδεση και
δικαίωµα εξόφλησης σε 72 µήνες, χωρίς τόκους.



4-θριάσιο Tρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 

ΤΤΟΟ  ΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΕΕΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  EENNNNEEAA    ((99))  ΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ

O Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκηρύσσει  την πλήρωση  θέσεων, µε  συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος . 

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρ-
εσίας

Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβα-
σης

Αριθµός
ατόµων

101

Νοµικό Πρόσω-
πο ∆ηµοσίου
∆ικαίου Πολιτι-
σµού-Αθλητισµού
–Κοιν ων ικής
Πολιτικής και
Προσχολικής
Αγωγής Ελευ-
σίν ας 

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ

ΚΟΜΩΝ

«Από την υπογρ-
αφή της σύµβασης
ως 31-8-2018 µε
δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτα-
σης σε περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµατος»

4
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Νοµικό Πρόσω-
πο ∆ηµοσίου
∆ικαίου Πολιτι-
σµού-Αθλητισµού
–Κοιν ων ικής
Πολιτικής και
Προσχολικής
Αγωγής Ελευ-
σίν ας 

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

-
ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ

«Από την υπογρ-
αφή της σύµβασης
ως 31-8-2018 µε
δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτα-
σης σε περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµατος»

3
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Νοµικό Πρόσω-
πο ∆ηµοσίου
∆ικαίου Πολιτι-
σµού-Αθλητισµού
–Κοιν ων ικής
Πολιτικής και
Προσχολικής
Αγωγής Ελευ-
σίν ας 

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

«Από την υπογρ-
αφή της σύµβασης
ως 31-8-2018 µε
δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτα-
σης σε περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµατος»

1
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Νοµικό Πρόσω-
πο ∆ηµοσίου
∆ικαίου Πολιτι-
σµού-Αθλητισµού
–Κοιν ων ικής
Πολιτικής και
Προσχολικής
Αγωγής Ελευ-
σίν ας 

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

«Από την υπογρ-
αφή της σύµβασης
ως 31-8-2018 µε
δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτα-
σης σε περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµατος»

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

Οι υποψήφ ιοι των  ειδικοτή-
των   πρέπει ν α είν αι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών .

Η αίτηση απευθύν εται στο
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίµων ος 11  
& Παγκάλου  Ελευσίν α
TK.19200 τηλ.  210-5565619
Βουκουβαλίδης Κλεάν θης) 

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Κατάλογος των
απαραίτητων δικαιολογητικών τα
οποία οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν µαζί µε την αίτησή
τους:
1.   Ανεπικύρωτο φωτοαντίγρα-

φο των δύο όψεων του ατοµικού
δελτίου ταυτότητας ή άλλο
δηµόσιο   έγγραφο από το οποίο
να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας

2.   Πιστοποιητικό Ελληνοµάθει-
ας (µόνο για υποψήφιο χωρίς
ελληνική ιθαγένεια).

3.    Πιστοποιητικά απόδειξης χει-
ρισµού Η/Υ όπου χρειάζεται.

4.    Βασικό τίτλο σπουδών(για
υποψήφιο που συµµετέχει στις
κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ και ∆Ε,
ενώ για την κατηγορία ΥΕ,µόνο
αν ζητείται από την ανακοίνωση). 

5.   Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή/και
βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη
του χρόνου ανεργίας).

6.  Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα

πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικο-
γενειακής κατάστασης του
οικείου δήµου, συνοδευόµενο
από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας        Πολυτέκ-
νων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).  Επιπ-
λέον, υπεύθυνη δήλωση  ή
συµπλήρωση του       αντίστοιχου
τετραγωνιδίου στο έντυπο της
αίτησης περί µη πρόσληψης στον
ίδιο φορέα       άλλου µέλους της
ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον
ηµερολογιακό έτος µε χρήση της
πολυτεκνικής ιδιότητας.

7.    Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης (για την απόδειξη
ύπαρξης ανήλικων τέκνων).

8.   Οι γονείς και τα τέκνα µονο-
γονεϊκών οικογενειών πρέπει
απαραιτήτως να ανατρέξουν
στο δεύτερο κεφάλαιο του παρα-
ρτήµατος, προκειµένου να ενηµε-

ρωθούν για τα        δικαιολογητι-
κά απόδειξης του σχετικού κριτ-
ηρίου ανάλογα την περίπτωση
µονογονεϊκής οικογένειας στην
οποία εµπίπτουν. Επιπλέον,
υπεύθυνη δήλωση ή  συµπλήρ-
ωση του αντίστοιχου τετραγω-
νιδίου στο έντυπο της αίτησης
περί  µη        πρόσληψης στον
ίδιο φορέα άλλου µέλους της
ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον
ηµερολογιακό έτος µε χρήση της
µονογονεϊκής ιδιότητας.

9.    Τα κατά περίπτωση (π.χ.
µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγε-
λµατίες, απασχολούµενοι στο
δηµόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά
απόδειξης εµπειρίας (π.χ. άδεια
άσκησης επαγγέλµατος,
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,
υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας
κ.λπ.), όπως ακριβώς        ορίζον-
ται στο δεύτερο κεφάλαιο του

παραρτήµατος και στην οικεία
ανακοίνωση (βλ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ).

10.   Σε περίπτωση αναπηρίας
υποψηφίου, Πιστοποιητικό
ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατ-
ης         Υγειονοµικής Επιτροπής
ισχύ ,µε το οποίο προσδιορίζεται
η πάθηση ή βλάβη και το
ποσοστό αναπηρίας.

Η προθεσµία υποβολής της
αίτησης είν αι δέκα µέρες  ήτοι
από   14-2-2018 έως  23-2-
2018 και ώρες   8.00 π.µ έως
14.00 µ.µ

Για πληροφορίες στο τηλ.210-
5565619 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω κατά-
λογος δικαιολογητικών  είν αι

συν οπτικός και δεν  περιλαµ-
βάν ει ειδικές περιπτώσεις
απόδειξης κριτηρίων  – ιδιοτή-
των , για τις οποίες µπορεί ν α
απαιτούν ται άλλα ή πρόσθετα
δικαιολογητικά σύµφ ων α µε
την  αν ακοίν ωση ή το παράρτ-
ηµα. 
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν  οι
υποψήφ ιοι πρέπει ν α διαβά-
σουν  πλήρως και µε προσοχή
την  αν ακοίν ωση και το
παράρτηµά της, προκειµέν ου
ν α εν ηµερωθούν  λεπτοµερώς
και µε ακρίβεια για το σύν ολο
των  δικαιολογητικών  που
απαιτούν ται για την  απόδειξη
των  προσόν των  που επικα-
λούν ται.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ.ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το

οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παι-
δοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής
∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών
Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων :
ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατι-
κής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγει-
ρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχο-
λικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνι-
κής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων  Βασικής Εκπαίδευσης του Οργαν ισµού Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τµήµατος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')
Μαγειρικής Τέχν ης διετούς κύκλου σπουδών  υποχρεούν ται ν α προσκοµίσουν  και
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον  Γ' Γυµν ασίου.

104
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 § 2 του Ν.2527/97

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Εκπαιδευτικός ∆ιαγωνισµός ανακύκλωσης στα σχολεία του ∆ήµου Μεγαρέων

Ο
∆ήµος Μεγαρέων δια του Τοπικού Συµβουλίου των Μεγάρων, σε συνεργασία µε το Εθνικό
Συλλογικό Σύστηµα Ανταποδοτικής εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών “Ανταποδοτική
Ανακύκλωση”, εφαρµόζει ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο

οποίο έχουν τη δυνατότητα όλοι οι δηµότες και οι κάτοικοι των Μεγάρων και της Νέας Περάµου να
ανακυκλώνουν άδειες συσκευασίες συµβάλοντας έτσι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος
και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα.
Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δυναµικής της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στο ∆ήµο Μεγαρέων, ώστε ακόµα

περισσότεροι δηµότες και µαθητές να γνωρίσουν το Σύστηµα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης διορ-
γανώνεται Εκπαιδευτικός ∆ιαγωνισµός Ανακύκλωσης για τους µαθητές των Σχολείων των Μεγάρων
και της Νέας Περάµου που ξεκίνησε ήδη από 1 ης Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει µέχρι 31 Μαΐου
2018. Έτσι λοιπόν οι µαθητές και οι µαθήτριες των σχολικών µονάδων των Μεγάρων και της Νέας
Περάµου θα µπορούν να επιστρέφουν, στο ολοκληρωµένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης,
που είναι τοποθετηµένο και λειτουργεί στην Πλατεία Ολυµπιονικών (Περιοχή πρώην εργοστασίου
ΕΡΚΙΣ), για Ανακύκλωση µεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες.
Στο ∆ιαγωνισµό αυτό στους µαθητές, που θα πρωτεύσουν θα δοθούν δώρα – έπαθλα τα οποία

θα είναι Smartwatch, Action Camera και MP4 player.
Όλα τα Σχολεία των Μεγάρων και της Νέας Περάµου έχουν ήδη ενηµερωθεί µε σχετική επιστολή

του ∆ηµάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταµούλη, αφίσες και σχετικό έντυπο πληροφοριακό υλικό.

Μία 54χρονη 
Ροµά,  έχασε  τη 
ζωή της στα 
κρατητήρια 
του Αιγάλεω.

Αστυνοµικοί του τµήµα-
τος Ιλίου είχαν περάσει
χειροπέδες στις γυναίκες
και τις είχαν µεταφέρει στα
κρατητήρια του Αιγάλεω.
Μέσα στη νύχτα, ξαφνικά,
η 54χρονη έπεσε στο
πάτωµα χωρίς τις αισθή-
σεις της.

Οι αστυνοµικοί κάλεσαν
το ΕΚΑΒ και µέσα σε ένα
τέταρτο διασώστες την
παρέλαβαν, αλλά µέχρι να
τη µεταφέρουν σε νοσο

κοµείο είχε χάσει τη ζωή
της.

Άµεσα ενηµερώθηκε και
η Υ∆ΕΖΙ της Ασφάλειας,
προκειµένου στελέχη του
τµήµατος ∆ίωξης
Εγκληµάτων Κατά Ζωής
να αποσαφηνίσουν τί ακρ-
ιβώς έχει συµβεί, ώστε να
µην µείνει κανένα σκο-
τεινό σηµείο στην υπόθε-
ση.

Οι πρώτες ενδείξεις,
πάντως, προσανα-
τολίζουν τις αρχές στο
σενάριο του παθολογικού
προβλήµατος, αλλά τα
ακριβή αίτια αναµένεται
να δοθούν από τον ιατρο-
δικαστή, ύστερα από τη
νεκροτοµή.

Συνεδριάζει σήµερα Τρίτη
και ώρα 19:00  το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Αχα-

ρνών, ώστε να λάβει αποφά-
σεις για τα παρακάτω θέµατα :

1  Συζήτηση σχετικά µε την
λειτουργία του Ν.Π.∆.∆ Κέντρο
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες του
∆ήµου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ»

2  Συζήτηση σχετικά µε την λει-
τουργία των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου µας.

3  Κανονισµός χρήσης κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Αχαρνών.

4  «Πρόταση για ίδρυση 2/θέσιου 37ου Νηπιαγωγείου Αχα-
ρνών».

5  Έγκριση τροποποίησης αριθµού απονεµόµενων υποτροφιών
της 12ης προκήρυξης επιλογής υποτρόφων για το ακαδηµαϊκό
έτος 2015-2016, µε αύξηση αυτών, χωρίς διαγωνισµό για φοιτ-
ητές που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα από τα
έσοδα του κληροδοτήµατος «Ροδίας Στριφτού.

6  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
ασφάλισης των οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου.

7  Παράταση Σύµβασης Σύστασης Ειδικού ∆εσµευµένου Λογα-
ριασµού στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Χρηµατοδοτικού Προ-
γράµµατος του Πράσινου Ταµείου µε Τίτλο “ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018” και Ειδικότερα για τον 

Άξονα Προτεραιότητας 4
«ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

8  «Εξαίρεση από την πληρω-
µή τέλους για την σύνταξη
διορθωτικής πράξης εφαρµο-
γής»

9  «Σύσταση Επιτροπής Εκτι-
µήσεων έτους 2018 και

Επικύρωση του Πρακτικού ανάδειξης Μηχανικού από τη ∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών, µε έργο της την αγορά, εκµίσθωση, µίσθ-
ωση ή εκποίηση ακινήτων σύµφωνα µε α) τα άρθρα 7, 8 και 9
του Π.∆. 270/1981 και β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, όπως
ο Νόµος ορίζει»

10  Ψήφιση πίστωσης 31.447, 68 € από το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών δια µέσου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και
κατανοµή αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών για την κάλυψη
των λειτουργικών τους αναγκών». ( χρηµατικό υπόλοιπο ∆ ΄
κατανοµής 2017).

11  Χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργα-
σιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ.
αίτησης 239/3-1-2018) µε Ανάδοχο εταιρεία την ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ µε δ.τ. INTRAKAT 12 Χορήγηση ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία OTE Α.Ε.
(αρ. πρωτ. αίτησης 320/3-1-2018) µε Ανάδοχο εταιρεία την
ERICSSON – ΑΡΤΕΜΙΣ Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνων 

««ΠΠρρόότταασσηη  γγιιαα  ίίδδρρυυσσηη  22//θθέέσσιιοουυ  3377οουυ  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίοουυ»»



6-θριάσιο Tρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 

Τ
η διαβεβαίωση ότι  ο
∆ήµος θα εξακολουθήσει
να στέκεται στο πλευρό

των αθλητικών σωµατείων έδωσε
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

Μιλώντας στην εκδήλωση για
την κοπή της πίτας του Αστέρα
Άνω Λιοσίων, την Παρασκευή 9
Φεβρουαρίου 2018, ο ∆ήµαρχος
δεσµεύθηκε ότι σύντοµα θα ανα-
κατασκευαστούν τα αθλητικά γήπε

δα, µε χλοοτάπητα νέας γενιάς. 
Τέλος, απένειµε για λογαριασµό του

Συλλόγου, τιµητική διάκριση στο Θανάση
Μανούζα, την οποία παρέλαβε, ο νεαρό-
τερος εκπρόσωπός της οικογένειάς του. 

ΚΚΚΚΟΟΟΟΠΠΠΠΗΗΗΗ    ΠΠΠΠΙΙΙΙΤΤΤΤΑΑΑΑΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΤΤΤΤΕΕΕΕΡΡΡΡΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΝΝΝΝΩΩΩΩ    ΛΛΛΛΙΙΙΙΟΟΟΟΣΣΣΣΙΙΙΙΩΩΩΩΝΝΝΝ    
Σύντοµα θα ανακατασκευαστούν τα γήπεδα ποδοσφαίρου, 

διαβεβαίωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς

ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς
µε κεντρικό σύνθηµα: 

«Πλαστική Σακούλα στον Κορινθιακό; 
Όχι Ευχαριστώ» 

ΟΣύνδεσµος Προστασίας και Ορθολογικής
Ανάπτυξης του Κορινθιακού κόλπου «Ο
ΑΡΙΩΝ» σε συνεργασία µε την Οικολογική

Εταιρεία Ανακύκλωσης, όλους τους δήµους του
Κορινθιακού και πολλούς τοπικούς φορείς πραγµα-
τοποιούνε εκστρατεία ενηµέρωσης µε κεντρικό
σύνθηµα: «Πλαστική Σακούλα στον Κορινθιακό;
Όχι Ευχαριστώ», στοχεύοντας στην πρόληψη και
µείωση της ρύπανσης που προκαλούν οι πλαστικές
σακούλες στο παράκτιο, θαλάσσιο, και όχι µόνο,
περιβάλλον του Κορινθιακού κόλπου.

9 θέσεις εργασίας σε παιδικούς 
σταθµούς του ∆ήµου Ελευσίνας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά εννέα (9) ατόµων για την υλοποίηση της
δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018,
του Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, που εδρεύει στην Ελευσίνα.

Συγκεκριµένα οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
3 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-
ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ
1 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

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

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

1ης / 2018  συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.      

Αρ. απόφ .: 6/2018

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών  Επιτρο-
πής Καταστροφ ής Παλαιών  και

άν ευ αξίας αν τικειµέν ων
(άρθρο 199, παρ. 6, του Ν.

3463/2006, ΦΕΚ 114/Α /̀08-06-
2006), για το έτος 2018.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 18η
Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19:00 µ.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθµ.
963/12-01-2018 έγγραφη πρόσ

κληση του Προέδρου κ. Αντώνιου
Ν. Καραµπούλα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 20
και απόντα τα 13, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
7.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

1 9 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
4. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
5. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
7. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
8. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
12. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος
Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης,  εισηγούµε-
νος το 7ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιά-
ταξης  µε τίτλο: «Ορισµός µελών
Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών 

και άνευ αξίας αντικειµένων (άρθρο
199, παρ. 6, του Ν. 3463/2006,
ΦΕΚ 114/Α /̀08-06-2006), για το
έτος 2018.», και ενηµερώνει το
Σώµα, πως σύµφωνα µε το άρθρο
199, της  παρ.6, του Ν.3463/2006
(ΦΕΚ 114Α/08-06-2006),  απαι-
τείται ο ορισµός  δύο (2) ∆ηµοτικών
Συµβούλων,  και ενός (1) ∆ηµοτι-
κού Υπαλλήλου για την εν λόγω
Επιτροπή.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος,  προτείνει
ως µέλη τους κάτωθι κ.κ.:

1. Τον  κο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ∆Η ΑΒΡΑΑΜ,
∆ηµοτικό Σύµβουλο και Αν τιδή-
µαρχο,
2. Τον  κο ΤΣΟΛΕΡΙ∆Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ∆ηµοτικό
Σύµβουλο,
3. Τον  κο ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ, ∆ηµοτικό
Υπάλληλο.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη :
1.Την  εισήγηση και πρόταση του
Προέδρου, κου Αντωνίου Καραµ-
πούλα,

2.Το άρθρο 199, παρ. 6, του Ν.
3463/2016, (ΦΕΚ
114/Α’/08.06.2006),

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ του Ορισµού µελών
της  Επιτροπής Καταστροφ ής
Παλαιών  και άν ευ αξίας αν τικει-
µέν ων , (άρθρο 199, παρ. 6, του
Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α /̀08-06-
2006), για το έτος 2018, τάχθη-
καν  είκοσι  (20) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ. :

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
7.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

1 9 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως µέλη της Επιτροπής
Καταστροφ ής Παλαιών  και άν ευ
αξίας αν τικειµέν ων , σύµφ ων α
µε το άρθρο 199, παρ. 6, του Ν.
3463/2006, (ΦΕΚ 114/Α /̀08-06-
2006), για το έτος 2018, τους κ.κ.
:
1.Τον  κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ∆Η
ΑΒΡΑΑΜ,             ∆ηµοτικό
Σύµβουλο και Aν τιδήµαρχο,
2.Τον  κο ΤΣΟΛΕΡΙ∆Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ∆ηµοτικό
Σύµβουλο,
3.Τον  κο ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ,
∆ηµοτικό Υπάλληλο.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 6/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ



Tρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-7  

Τράπεζα Αίµατος Μαθητών ∆ήµου Αχαρνών “∆ΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ”

Η Τράπεζα Αίµατος Μαθητών ∆ήµου Αχαρνών “∆ΕΝΤΡΟ
ΖΩΗΣ”, σε άρρηκτη συνεργασία µε το Σύλλογο “ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙ∆ΑΣ”, Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών,
µε ιδιαίτερη χαρά σας ενηµερώνει ότι σε πρόσφατη αιµο-
δοσία που διοργανώθηκε σε σχολική µονάδα στο ∆ήµο µας,
βρέθηκε συµβατός εθελοντής δότης µυελού των Οστών.

Ο Συµπολίτης µας ανταποκρίθηκε άµεσα και έδωσε όραµα ελπίδας και χαµόγελο για µια νέα ζωή σ’ έναν συνάνθρ-
ωπο µας. Το έργο µας συνεχίζεται µε διαρκή πόθο για την προσέλκυση εθελοντών.

Γίνε και ΕΣΥ… Εθελοντής Αιµοδότης & Εθελοντής ∆ότης Μυελού των Οστών

"Εφαρµογές της Πολυκριτήριας Ανάλυσης
στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές"

∆ιοργάνωση: Ε.Ε.Ε.Ε, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, και
ΕΒΕΠ- 15-17 Φεβρουαρίου 2018

Η
Ε λ λ η ν ι κ ή
Ε τ α ι ρ ε ί α
Επ ι χε ι ρ η-

σι ακών Ερευνών
(Ε.Ε.Ε.Ε.), το Τµήµα
∆ι οί κησης Επι χει -
ρήσεων του ΑΕΙ Πει -
ραι ά ΤΤ και  το
Εµπορι κό και  Βι οµ-
ηχανι κού Επι µελ-
ητηρί ου Πει ραι ά
συνδι ορ γα νώνουν
στον Πει ραι ά το 15ο
Ει δι κό Συνέδρι ο της
Ελληνι κής Εται ρεί ας
Επ ι χε ι ρ ησ ι α κών
Ερευνών και  την 12η
Συνάντηση Πολυκρι -
τήρι ας Ανάλυσης
Αποφάσεων. Η 12η
Συνάντηση Πολυκρι -
τήρι ας Ανάλυσης
Αποφάσεων θα πραγµατοποι ηθεί  από 15 έως 17 Φεβρουα-
ρί ου 2018 στην Αί θουσα Συνεδρί ων του Εµπορι κού και  Βι οµ-
ηχανι κού Επι µελητηρί ου Πει ραι ά και  αποτελεί  τη συνέχει α
των επι τυχηµένων αντί στοι χων συναντήσεων των προηγούµε-
νων ετών των Ελλήνων Επι στηµόνων που δραστηρι οποι ούνται
ερευνητι κά στην Πολυκρι τηρι ακή Ανάλυση Αποφάσεων και
τι ς εφαρµογές της. 

Στόχοι  της 12ης Συνάντησης εί ναι  η παρουσί αση των νέων
ερευνητι κών αποτελεσµάτων στο χώρο αυτό και  η περαι -
τέρω ανάπτυξη του επι στηµονι κού δι αλόγου στο χώρο της
Πολυκρι τήρι ας Ανάλυσης Αποφάσεων. Η σύνδεση και  η
συνέργει α των µελών της επι στηµονι κής κοι νότητας µε τους
παραγωγι κούς και  κοι νωνι κούς φορεί ς της χώρας στοχεύουν
στο όφελος του Ελληνι κού Κοι νωνι κού και  Οι κονοµι κού συνό-
λου µέσω της ανάδει ξης των ωφελει ών που θα έχουν οι
επι χει ρήσει ς από την χρήση των επι στηµονι κών µεθόδων
υποστήρι ξης της λήψης αποφάσεων και  της ως εκ τούτου της
µεί ωσης του κι νδύνου των επι λογών τους. 

Η συνάντηση θα δώσει στους συµµετέχοντες τη
δυνατότητα να:

Παρουσι άσουν την εργασί α τους σε συναδέλφους σε ήρεµο
και  υποστηρι κτι κό περι βάλλον.

Ανταλλάξουν σκέψει ς και  να δεχθούν ι δέες και  προτάσει ς
γι α βελτί ωση της δουλει άς τους στο πλαί σι ο της συνέργει ας
των ερευνητών που συµµετέχουν στην Συνάντηση της Οµάδας. 

Ενηµερωθούν γι α τι ς πλέον σύγχρονες τάσει ς και  µεθοδο-
λογι κές εξελί ξει ς στο πεδί ο της Πολυκρι τήρι ας Ανάλυσης
Αποφάσεων.

Συζητήσουν θέµατα που αφορούν σε πρακτι κές εφαρµογές
της Πολυκρι τήρι ας σε επι χει ρήσει ς και  οργανι σµούς.

Η ει δι κή θεµατολογί α του Συνεδρί ου αναφέρεται  στην Ναυ-
τι λί α και  τι ς Μεταφορές Ο κλάδος της Ναυτι λί ας αποτελεί
έναν από τους σηµαντι κότερους και  πλέον παραδοσι ακούς
άξονες δραστηρι οποί ησης της Ελληνι κής Οι κονοµί ας, όπως
προκύπτει  από την κυρί αρχη θέση της Ελληνι κής Ναυτι λί ας
σε παγκόσµι ο επί πεδο. Οι  Έλληνες Εφοπλι στές δι αθέτουν
το 15% του παγκόσµι ου εµπορι κού στόλου και  η Ναυτι λί α
συµβάλει  κατά 7,5% στο Ακαθάρι στο Εθνι κό Προϊ όν. Η πόλη
του Πει ραι ά που θα δι εξαχθεί  η συνάντηση αποτελεί  το
σηµαντι κότερο λι µάνι  της χώρας και  ένα από τα σηµαντι κό-
τερα λι µάνι α της Ευρώπης. Παράλληλα, στην ευρύτερη περ-
ι οχή του Πει ραι ά υπάρχει  αξι οσηµεί ωτη δραστηρι ότητα
εται ρει ών logistics και  µεταφορών στο πλαί σι ο της ευρύτερ-
ης αξι οποί ησης των θαλασσί ων µεταφορών. 

Ο Τοµέας της Ναυτι λί ας, αν και  ήδη θεωρεί ται  ανεπτυγµέ-
νος, εν τούτοι ς θεωρεί ται  κλάδος που έχει  ακόµη περι θώρι α
περεταί ρω ανάπτυξης αν αντι µετωπι σθούν επι µέρους
προβλήµατα και  στρεβλώσει ς του που αφορούν κυρί ως
θέµατα οργάνωσης και  επι στηµονι κής υποστήρι ξης της
λήψης αποφάσεων.

Προσκαλούνται  γι α υποβολή εργασί ας και  συµµετοχή όλα
τα µέλη της Ε.Ε.Ε.Ε., οι  ακαδηµαϊ κοί  και  ερευνητές που
ασχολούνται  µε το χώρο της υποστήρι ξης αποφάσεων, τα
στελέχη των επι χει ρήσεων και  οργανι σµών που µετέχουν στη
λήψη αποφάσεων αλλά και  κάθε επι στήµονας και  φοι τ-
ητής/τρι α που ενδι αφέρεται  να ενηµερωθεί  γι ’ αυτό το τόσο
ενδι αφέρον επι στηµονι κό πεδί ο µε µεγάλη ποι κι λί α µεθοδο-
λογι κών προσεγγί σεων και  πληθώρα πρακτι κών εφαρ-
µογών σε όλους τους τοµεί ς.
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∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε την ρύθµιση οφειλών προς τα
Ασφαλιστικά Ταµεία, σε έως 120 δόσεις, περιγράφει εγκύκλιος
του υπουργείου Εργασίας που αναρτήθηκε νωρίτερα σήµερα,
στη «∆ιαύγεια». Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι αίτηση υπαγωγής
στη ρύθµιση µπορούν να υποβάλλουν και οι αγρότες.

Επίσης, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µέχρι και οι αυτοα-
πασχολούµενοι, που δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότ-
ητα. Η ρύθµιση τακτοποιεί και τα πρόστιµα των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, που εντάσσονται στη Βασική Οφειλή.
Ακόµα ορίζει αναλυτικά πώς θα γίνεται η υποβολή της αίτησης
και δίνει το δικαίωµα να ρυθµιστούν έως και οφειλές που αµφι-
σβητούνται δικαστικά από τον οφειλέτη. Πιο συγκεκριµένα, τα
πεδία που αποσαφηνίζει η εγκύκλιος που δηµοσιεύτηκε από το
υπουργείο Εργασίας είναι τα ακόλουθα:

• Ορίζεται ρητά ότι αίτηση για ρύθµιση µπορούν να υποβά-
λουν και οι αγρότες καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση καταβο-
λής εισφορών ως αυτοαπασχολούµενοι, ανεξαρτήτως αν θεω-
ρείται ότι δεν ασκούν, κατά τα τυπικά κριτήρια, επιχειρηµατική
δραστηριότητα (π.χ. ανταποκριτές ξένου τύπου).

• ∆ιευκρινίζεται ότι ρυθµίζονται
και τα πρόστιµα των φορέων κοι-
νωνικής ασφάλισης που υπάγον-
ται στην έννοια της Βασικής Οφει-
λής, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.

• Ορίζεται η διαδικασία υποβο-
λής της αίτησης µέσω της ιστο-
σελίδας της Ειδικής Γραµµατείας
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

• Επιτρέπεται η ρύθµιση
οφειλών που αµφισβητούνται δικαστικά από τον οφειλέτη. Με
αυτό τον τρόπο το υπουργείο Εργασίας εκτιµά ότι οι οφειλέτες
αποφεύγουν επιπλέον επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρεται στην εξωδικαστική ρύθµι-
ση οφειλών που έχουν «περάσει» στο Κ.Ε.Α.Ο και εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω νόµου, λύσεις ρύθµισης

ανάλογες µε αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο
πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού µηχανισµού.

Οφειλέτες που εµπίπτουν δύνανται να υποβάλλουν άπαξ
έως 31/12/2018 ηλεκτρονικά αίτηση που απευθύνεται στο Κέν-
τρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ρύθµιση
των οφειλών τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.), εφόσον αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν τις 50.000€.

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Και οι αγρότες στη ρύθµιση οφειλών
σε έως 120 δόσεις προς τα Ταµεία

Χαιρετισµός του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ττρριιµµεερρήή  
εεννεερργγεειιαακκήή  δδιιαασσύύννδδεεσσηη    ΕΕλλλλάάδδααςς  

––  ΚΚύύππρροουυ  ––  ΙΙσσρρααήήλλ,,  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα      

Τ
ην  Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε στην  Ελευσίν α, παρ-
ουσία του πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του ∆ηµάρχ ου Ελευσίν ας
αν οιχ τή διαβούλευση, στην  οποία είχ αν  προσκληθεί και οι φορείς της περ-

ιοχ ής, µε θέµα την  κατασκευή του Ευρασιατικού διασυν δετήριου αγωγού (EuroAsia
Interconnector).

Πρόκειται για τριµερή
συν εργασία ηλεκτρικής
διασύν δεσης των  εν ερ-
γειακών  συστηµάτων
Ισραήλ, Κύπρου και
Ελλάδας µε υποθαλάσ-
σιο και υπόγειο καλώδιο,
τµήµα του οποίου θα διέ-
λθει και από περιοχ ές
της ∆υτικής Αττικής. 

Το έργο αποτελεί την
εν εργειακή γέφυρα
µεταξύ των  δύο ηπείρ-
ων , µε συν ολικό µήκος
διασύν δεσης 1500 χ λµ, 

δηµιουργών τας έν α αξιόπιστο εν αλλακτικό διάδροµο µεταφοράς ηλεκτρικής εν έρ-
γειας προερχ όµεν ης από αν αν εώσιµες πηγές και από φυσικό αέριο, γι' αυτό και θεω-
ρείται  ως έν α κορυφαίο έργο κοιν ού εν διαφέρον τος από την  Ε.Ε.

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής κ. Βασιλείου Γιάν ν ης στο χ αιρετισµό του,
µεταφέρον τας την  στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και της κ. Ρέν ας ∆ούρου για την
συγκεκριµέν η επέν δυση, επεσήµαν ε την  σπουδαιότητα αυτής.

Επίσης αν αφέρθηκε στα οφέλη που θα προκύψουν  για την  Εθν ική οικον οµία και
ειδικότερα για την  ∆υτική Αττική, αλλά και στην  αν άγκη διαβούλευσης µε την  τοπι-
κή κοιν ων ία, ώστε η υλοποίηση του ν α αποτελέσει υπόδειγµα βιώσιµης αν άπτυξης,
για κάθε δραστηριότητα στη ∆υτική Αττική.
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Μ
ε χ ρέη που πλέον  ξεπερν ούν
το 1,3 δισ. ευρώ, τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) αποτελούν

χ αρακτηριστικό παράδειγµα της ελλην ι-
κής αβελτηρίας και του στρεβλού επιχ ει-
ρηµατικού µον τέλου των  τελευταίων
δεκαετιών . 

«Οταν  η Ιταλία έστρεφε τα δικά της
ν αυπηγεία στα κρουαζιερόπλοια επι-
δοτών τας µάλιστα τα χ ρηµατοδοτικά
επιτόκια σε όσους έβαζαν  παραγγελίες,
τα ελλην ικά ν αυπηγεία προτιµούσαν  ν α
φτιάχ ν ουν  βαγόν ια για τον  από τότε
χ ρεοκοπηµέν ο ΟΣΕ», αν αφέρει χ αρακ-
τηριστικά στέλεχ ος του συγκεκριµέν ου
κλάδου. 

Οπως και σε άλλους κλάδους, έτσι και
στα ν αυπηγεία οι επιχ ειρήσεις προσα-
ν ατολίστηκαν  σε έργα χ ρηµατοδοτούµε-
ν α άµεσα ή έµµεσα από τον  κρατικό
προϋπολογισµό, επιδιώκον τας ν α εξα-
σφαλίζουν  συµβόλαια από ∆ΕΚΟ και τις
Εν οπλες ∆υν άµεις. 

Ακόµα και η «λύση Βεν ιζέλου», που
έσπασε τον  Σκαραµαγκά σε πολεµικό
και εµπορικό τµήµα, προσέλκυσε επεν -
δυτή που επιδίωκε έργα από το ∆ηµό-
σιο. Και τώρα πια τα ΕΝΑΕ βούλιαξαν
µαζί µε τις ∆ΕΚΟ και το κράτος και η
κυβέρν ηση επιχ ειρεί ν α τα θέσει σε
καθεστώς ειδικής διαχ είρισης για ν α τα
πουλήσει.

Σύµφων α µε την  έκθεση της Deloitte
που κατατέθηκε στο δικαστήριο, στα
τέλη του πρώτου τριµήν ου του 2017 οι
υποχ ρεώσεις των  ΕΝΑΕ αν έρχ ον ταν
σε 1,37 δισ. ευρώ, εκ των  οποίων  τα
247,75 εκατ. αποτελούν  αν εκτέλεστο
έργο προς το Πολεµικό Ναυτικό, 661,9
εκατ. είν αι οι κρατικές εν ισχ ύσεις
(201,8 εκατ. µαζί µε τους τόκους) που
πρέπει ν α αν ακτηθούν  από το ∆ηµόσιο
βάσει απόφασης της Ε.Ε., 24,39 εκατ.
είν αι οφειλές προς την  Τράπεζα Πειρ-
αιώς και 175 εκατ. υποχ ρεώσεις προς
τους εργαζοµέν ους. Η Deloitte υπο-

λογίζει πως ακόµα και αν  η απόφαση
της διαιτησίας, κατά της οποίας ήδη
στρέφεται το ∆ηµόσιο, ισχ ύσει και
πληρωθούν  155 εκατ. στα ΕΝΑΕ τα
χ ρέη τους παραµέν ουν  στα δυσθεώρη-
τα επίπεδα των  864,8 εκατ. ευρώ.

Η ελλην ική ν αυπηγική και ν αυπηγοε-
πισκευαστική βιοµηχ αν ία εν  γέν ει µαζί
µε τα κέρδη της είχ ε χ άσει από καιρό
και την  αξιοπιστία της. «Αυτό που στην
Ελλάδα µου κοστίζει 100, στην  Τουρκία
µου στοιχ ίζει 50 και στη Βουλγαρία 40,
εν ώ στη ∆υτική Μεσόγειο 120», αν αφ-
έρει Ελλην ας εφοπλιστής που ισχ υρίζε-
ται πως ακόµα και έτσι θα έφερν ε πλοία
του για επισκευές εδώ αν  ήξερε πως θα
τα παραλάβει στις συµφων ηθείσες
προθεσµίες. «Οι Ελλην ες εργάτες και
τεχ ν ίτες µας είν αι πολύ καλοί, αλλά
καν είς δεν  δεσµεύεται πως µια απεργία
δεν  θα κρατήσει το βαπόρι και µία και
δύο εβδοµάδες παραπάν ω από το αν α-
µεν όµεν ο», εξηγεί. Οι ακτιβιστές συν δι-
καλιστές του Περάµατος έγιν αν  γν ωστοί
τα προηγούµεν α χ ρόν ια σε όλη την
υφήλιο και όσοι τολµούσαν  ν α πιστέ-
ψουν  πως αυτά είν αι υπερβολές το
πλήρωσαν  ακριβά σε χ αµέν ους ν αύλο-
υς, σηµειών ει άλλος επιχ ειρηµατίας της
πον τοπόρου. Για ν α γίν ει καλύτερα
αν τιληπτό το διακύβευα, αξίζει ίσως ν α
αν αφερθεί πως αν άλογα µε το πλοίο
κάθε µέρα καθυστέρησης κοστίζει από
µερικά χ ιλιάρικα έως και πάν ω από δέκα
ή και δεκαπέν τε χ ιλιάδες δολάρια σε

χ αµέν α έσοδα από ν αύλους. Ετσι αργο-
πέθαιν αν  και αργοπεθαίν ουν  ακόµα τα
ελλην ικά ν αυπηγεία. ∆ηµόσιο και Τρά-
πεζα Πειραιώς περιµέν ουν  τώρα την
απόφαση του Μον οµελούς Πρωτοδι-
κείου Αθην ών , όπου ως βασικοί πιστω-
τές έχ ουν  υποβάλει αίτηση για έν ταξη
της εταιρείας ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής
διαχ είρισης του ν όµου 4307/2014.

Οµως, φευ, αυτή καθυστερεί σε βαθµό
που πολλοί αν ησυχ ούν  πως ούτε αυτό
το σχ έδιο θα αποδώσει και θα πρέπει
για µία ακόµη αφορά ν α αν αζητηθεί ν έος
τρόπος για ν α µην  κλείσει αµετάκλητα η
µον άδα του Σκαραµαγκά µε αν αγκαστι-
κούς πλειστηριασµούς.

Οι ανταγωνιστές ευηµερούν

Βέβαια, οι Ευρωπαίοι αν ταγων ιστές
ευηµερούν : Η Fincantieri της Ιταλίας και
η Mey er Werf t της Γερµαν ίας κατατάσ-
σον ται πλέον  µεταξύ των  µεγαλύτερων
ν αυπηγείων  διεθν ώς όσον  αφορά την
αξία των  παραγγελιών  τους χ άρη στην
έκρηξη της κρουαζιέρας. Η Fincantieri
στα τέλη του 2017 έχ τιζε 22 κρουαζιερ-
όπλοια αξίας περίπου 16 δισ. και άλλα 6
άλλων  900 εκατ. στη ν ορβηγική θυγατρ-
ική της Vard. Η Mey er Werf t µέχ ρι το
2023 έχ ει 21 παραγγελίες (µαζί µε τη
θυγατρική Turku Mey er) αθροιστικής
αξίας 16,9 δισ. δολ. Ξεπέρασαν  έτσι
αµφότερες τους κατασκευαστές της
Ασίας, που επικεν τρών ον ται στην
κατασκευή εµπορικών  πλοίων .

ΈΈνναα  ββήήµµαα  ππιιοο  κκοοννττάά  ΈΈνναα  ββήήµµαα  ππιιοο  κκοοννττάά  
στον διαγωνισµό της Υποθαλάσσιας 
Ζεύξης Σαλαµίνας-Περάµατος

Ένα πρόβληµα λιγότερο για τον δια-
γωνισµό της Υποθαλάσσιας Ζεύξης
Σαλαµίνας-Περάµατος. Σύµφωνα µε

πληροφορίες το ΣΤΕ απεφάνθη αρνητικά στο
αίτηµα κατά του διαγωνισµού που είχε υποβ-
ληθεί από το 2012 από τον Περιβαλλοντικό
Σύλλογο Σαλαµίνας.

Αυτό δίνει το δικαίωµα στο Υπουργείο Υπο-
δοµών να προχωρήσει πιο γρήγορα στην ολοκ-
λήρωση του διαγωνισµού που γίνεται µε τη

µέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Ήδη από τις 29 Ιανουαρίου οι συµµετέχοντες έχουν καταθ-
έσει τις προτάσεις τους για τον σχεδιασµό του έργου και πλέον είναι σε διαδικασία εξέτασης από
την επιτροπή του διαγωνισµού. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές αυτό αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα
στην Άνοιξη.

Τα επόµενα βήµατα είναι πλέον και τα πιο κρίσιµα. Μέσα από το σχεδιασµό που έχει διαµορφ-
ωθεί στο Υπουργείο Υποδοµών αλλά και τις προτάσεις των συµµετεχόντων θα «κλειδώσει» το
τελικό φυσικό αντικείµενο του έργου. ∆ηλαδή, ποια όδευση θα ακολουθήσει, πως και µε ποια µέθ-
οδο θα κατασκευαστεί η υπόγεια σήραγγα, που θα καταλήγει, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά
ζητήµατα.

Αυτό θα µας πάει στο επόµενο στάδιο που είναι η κατάθεση για ΑΕΠΟ (για τους Περιβαλλοντι-
κούς Όρους δηλαδή) από το ΥΠΕΝ και την έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής. Εφόσον αυτό επι-
τευχθεί µέσα στο 2018, τότε θα κληθούν οι συµµετέχοντες να καταθέσουν τις δεσµευτικές προσφ-
ορές τους.

Να θυµίσουµε ότι οι στον διαγωνισµό είναι τα παρακάτω σχήµατα: ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ και VINCI
CONCESSIONS-VINCI HIGHWAYS–ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες στο στάδιο αυτό θα διευκρινιστεί, όπως έγινε και στον δια-
γωνισµό του Καστελίου, ποια και πόση θα είναι η συµµετοχή του δηµοσίου στην χρηµατοδότηση
του έργου ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συµµετάσχει και η ΕΤΕΠ. Το έργο έχει εκτιµώµενο κόστος
350-400 εκατ. ευρώ που όµως θα κλειδώσει µε τον τελικό σχεδιασµό του.

Στόχος είναι το 2019, να έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος-παραχωρησιούχος, να εγκριθεί η σύµβαση
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή των Ελλήνων και να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίο-
δος που είναι 4 χρόνια. Το έργο έχει ως αντικείµενο την Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λει-
τουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση της υποθαλάσσιας σήραγγας που εκτιµάται ότι θα είναι φθη-
νότερη από τα σηµερινά επίπεδα τιµών ανά όχηµα και επιβάτη που έχουν τα ferry-boats.

Εξαρθρώθηκε εγκληµατική οργάνωση που στρατολογούσε και εξέδιδε
αλλοδαπές, µέσω διαδικτυακού γραφείου ερωτικών ραντεβού

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση
Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµα-
τος και Εµπορίας Ανθρώπων της ∆ιεύθυ-

νσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληµατική οµάδα τα
µέλη της οποίας εντόπιζαν, στρατολογούσαν και
εξέδιδαν αλλοδαπές γυναίκες, µέσω διαδικτυα-
κού γραφείου ερωτικών ραντεβού.

Μετά από συντονισµένη αστυνοµική επιχείρη-
ση, που πραγµατοποιήθηκε στις 9 και 10-2-2018

σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν δώδεκα (12) µέλη της σπείρας, εκ των οποίων
τέσσερις (4) ηµεδαποί και δέκα (10) αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων (Αλβανία, Ρουµανία, Ρωσία,
Γεωργία και Καζακστάν). Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οκτώ (8) επιπλέον µέλη καθώς και ο
ιδιοκτήτης του οίκου ανοχής.Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο (2)
αλλοδαποί για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και προσήχθησαν οκτώ (8) επιπλέον
άτοµα.

Σε βάρος τους σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήµατα της εγκληµα-
τικής οργάνωσης, της σωµατεµπορίας, της διευκόλυνσης ακολασίας άλλων καθώς και του Νόµου
περί εκδιδοµένων επ’ αµοιβή προσώπων.

Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνοµική έρευνα οι δράστες, από διετίας και πλέον, είχαν
συγκροτήσει δοµηµένη εγκληµατική οργάνωση, µε διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, µε σκοπό
την κατ’ επάγγελµα και από κερδοσκοπία γενετήσια εκµετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, µέσω
γραφείου ερωτικών ραντεβού που διατηρούσαν στο διαδίκτυο.

Αναλυτικότερα, κάποια από τα µέλη της οργάνωσης εντόπιζαν γυναίκες κυρίως υπηκόους
Αλβανίας και Ρουµανίας, και εκµεταλλευόµενοι την ευάλωτη κοινωνική και οικονοµική τους θέση,
καθώς επίσης και µε τη χρήση απατηλών µέσων, αποσπούσαν την συναίνεση τους προκειµένου να
εργαστούν ως εκδιδόµενες για λογαριασµό τους, παρακρατώντας το µεγαλύτερο µέρος των εσό-
δων.

Τα ερωτικά ραντεβού κανονίζονταν µέσω τηλεφωνικού κέντρου που λειτουργούσε στην περιοχή
της Καλλιθέας, ενώ την µεταφορά των γυναικών την πραγµατοποιούσαν κάποια από τα µέλη του
κυκλώµατος. Περαιτέρω, για την προσέλκυση πελατών, διατηρούσαν στο διαδίκτυο ιστοσελίδες που
περιείχαν φωτογραφίες των γυναικών.

Κατά τις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
τα χρηµατικά ποσά των -63.830- ευρώ και -880- δολαρίων ΗΠΑ
Έξι (6) αυτοκίνητα
Τρείς (3) ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Ενενήντα έξι (96) κινητά τηλέφωνα
Πλήθος από ιδιόχειρες σηµειώσεις που αφορούν στη λειτουργία του γραφείου και των ιστο-

σελίδων. Επιπρόσθετα παρασχέθηκε αρωγή και προστασία στην ανήλικη υπήκοο Βουλγαρίας,
θύµα εµπορίας ανθρώπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

ΟΟιι  ΙΙττααλλοοίί  ννααυυππηηγγοούύσσαανν  κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιαα  όότταανν  
οο  ««ΣΣκκααρρααµµααγγκκάάςς»»  έέφφττιιααχχννεε  ββααγγόόννιιαα  γγιιαα  ττοονν  ΟΟΣΣΕΕ
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

1ης / 2018  
συν εδρίασης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.      
Αρ. απόφ .: 3/2018

ΘΕΜΑ: Oρισµός µελών  Επιτρ-
οπής Παραλαβής Μεγάλων

Έργων  (άρθρο 221 του
Ν.4412/2016, και το άρθρο 26
του Ν. 4024/2011), για το έτος

2018.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
την 18η  Ιανουαρίου 2018,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00
µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµό-
σια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστε-
ρα από την υπ’αριθµ. 963/12-
01-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου κ. Αντώνιου Ν.
Καραµπούλα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου
67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 20 και απόντα τα 13, και ονο-
µαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
7.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1 9 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
4. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
5. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
7. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
8. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
12. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συν ε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης,
εισηγούµενος το 3ο θέµα της Ηµε-
ρήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Oρισµός µελών Επιτροπής Παρα-
λαβής Μεγάλων Έργων (άρθρο
221 του Ν.4412/2016, και το
άρθρο 26 του Ν. 4024/2011), για
το έτος 2018», που αφορά τα
έργα που υπερβαίνουν το
1.000.000.00€, πρότεινε στο
Σώµα για την εν λόγω Επιτροπή,
τους κάτωθι ∆ηµοτικούς Υπαλλή-
λους του ∆ήµου Ασπροπύργου :

Ως Τακτικά Μέλη :
• Τον κο Καραγιαννίδη Πανα-

γιώτη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, (Ως
Πρόεδρο)
•Τον κο Αγγελόπουλο Κωνσταν-
τίνο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό,
•Τον κο Πέππα Γεώργιο, ΠΕ
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,
•Τον κο Κεραµίδα Σπύρο, ΤΕ
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,

Ως Αναπληρωµατικά Μέλη :

•Τον  κο Στεφανή Ελευθέριο, ΠΕ
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,
•Τον κο Μιχαηλίδη  Νικόλαος, ΠΕ
Πολιτικό Μηχανικό,
•Τον κο Κουράση Γεώργιο, ΤΕ
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,
•Την κα Γκίργκις Μαρία, ΠΕ Πολι-
τικό Μηχανικό.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη :
1.Την  εισήγηση και πρόταση του
Προέδρου, κου Αντωνίου Καραµ-
πούλα,
2.Το άρθρο 221, του Ν.
4412/2016,
3.Το άρθρο 26, του Ν.
4024/2011,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ του Ορισµού των
µελών  της Επιτροπής Παραλα-
βής Μεγάλων  έργων , σύµφ ων α
µε το άρθρο 221, του
Ν.4412/2016 και  το άρθρο 26,
του Ν.4024/2011, για τα έργα που
υπερβαίν ουν  το 1.000.000,00€,
τάχθηκαν  είκοσι  (20) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ. :

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
7.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1 2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1 9 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως Μέλη της Επιτροπής
Παραλαβής Μεγάλων  έργων ,
σύµφ ων α µε το άρθρο 221, του
Ν.4412/2016 και  το άρθρο 26,
του Ν.4024/2011, για τα έργα που
υπερβαίν ουν  το 1.000.000,00€,
τους κάτωθι :

Ως Τακτικά Μέλη :

• Τον  κο Καραγιαν ν ίδη Παν α-
γιώτη, ΠΕ Πολιτικό Μηχαν ικό,
ως  Πρόεδρο,
•Τον  κο Αγγελόπουλο Κων σταν -
τίν ο, ΠΕ Πολιτικό Μηχαν ικό,
•Τον  κο Πέππα Γεώργιο, ΠΕ
Ηλεκτρολόγο Μηχαν ικό,
•Τον  κο Κεραµίδα Σπύρο, ΤΕ
Ηλεκτρολόγο Μηχαν ικό,

: Ως Αν απληρωµατικά Μέλη :

•Τον   κο Στεφ αν ή Ελευθέριο, ΠΕ
Ηλεκτρολόγο Μηχαν ικό,
•Τον  κο Μιχαηλίδη  Νικόλαος, ΠΕ
Πολιτικό Μηχαν ικό,
•Τον  κο Κουράση Γεώργιο, ΤΕ
Ηλεκτρολόγο Μηχαν ικό,
•Την  κα Γκίργκις Μαρία, ΠΕ Πολι-
τικό Μηχαν ικό.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 3/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

1ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών  Επιτρο-
πής Καθορισµού Ηλικίας Αδή-

λωτων  Γυν αικών  (άρθρο 2, της
παρ. 1, του από 6-10-1954 Βασι-
λικού ∆ιατάγµατος), για το έτος

2018.
Αρ. Απόφ .: 4

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 18η
Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 µ.µ, συνήλθε σε τακ-
τική  δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ  ̀αριθµ. 963/12-
01-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. Καραµ-
πούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα
τα µέλη του Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ-
ου 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α )̀.
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, παρόντα ήταν τα   20, απόντα
13,   και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)   ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)   ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
19)   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
20)  ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
7) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
2) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
3)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
9)  ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4) ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10)  ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
11)  ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
6) ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
12) ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13)   ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου,  παρίσταται στη συνεδρία-
ση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος
Νικ. Καραµπούλας, κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης και εισηγούµε-
νος το 5ο  θέµα  ηµερήσιας διάταξης
µε τίτλο: «Ορισµός µελών Επιτρο-
πής Καθορισµού Ηλικίας Αδήλωτων
Γυναικών (άρθρο 2, της παρ. 1, του
από 6-10-1954 Βασιλικού ∆ιατάγ-
µατος), για το έτος 2018», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβουλίου,
ότι σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του
άρθρου  2  παρ. 1 του  από  6-10-
1954  Β. ∆/τος   «Περί  ∆ηµοτο-
λογίων»  σύµφωνα   µε  τις οποίες
πρέπει  να  συσταθεί  επιτροπή   για
τις  γυναίκες  που  δεν έχουν  δηλωθ-
εί   στο  ∆ηµοτολόγιο  και  στο
Ληξιαρχείο και προτείνει ως µέλη της
Επιτροπής τους κάτωθι:
Την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ και αναπληρωτή
αυτής  τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο  κο
ΚΟΝΑΞΗ ΑΝΤΩΝΙΟ . 
Την ∆ηµοτική Υπάλληλο κα
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,
και την δηµότη κα ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ.   

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  παρ. 
1 του  από  6-10-1954  Β. ∆/τος
«Περί  ∆ηµοτολογίων»  
Την πρόταση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ του  «Ορισµού µελών  Επι-
τροπής Καθορισµού Ηλικίας Αδή-
λωτων Γυναικών  (άρθρο 2, της
παρ. 1, του από 6-10-1954 Βασιλι-
κού ∆ιατάγµατος), για το έτος
2018»», τάχθηκαν   είκοσι  (20)
µέλη του συµβουλίου, και ονοµα-
στικά  οι κ.κ.

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ     
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ             
1 9 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
20)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και αποφασίζει 
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως µέλη της  Επιτροπής
Καθορισµού Ηλικίας Αδήλωτων
Γυναικών  για το έτος 2018, τους
κάτωθι :
Την  ∆ηµοτική Σύµβουλο κα
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ και αναπληρωτή
αυτής  τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο  κο
ΚΟΝΑΞΗ ΑΝΤΩΝΙΟ . 
Την  ∆ηµοτική Υπάλληλο κα
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , και 
Την  δηµότη κα ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ.   

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθµό   4.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

1ης/2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  5

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτροπής
Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων
– Αρχείου (υπ  ̀αριθµ. Π.∆. 480/16-09-
85 ΦΕΚ Α /̀173/14-10-1985), για το
έτος 2018.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την  18η Ιανουα-
ρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
19.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµό-
σια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’α-
ριθµ.  963/12-1-2018 έγγραφη πρόσ-
κληση του Πρόεδρου κου Αντώνιου
Καραµπούλα,  η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα
τα µέλη του Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις  του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 8́7). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρ-
όντα ήταν τα 20 και απόντα τα 13, και
ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          

19)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
20)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
4)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
5)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
8)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
12)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα
Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος Καραµ-
πούλας, κήρυξε την έναρξη της συνε-
δρίασης και εισηγούµενος το 6ο θέµα µε
τίτλο: «Ορισµός µελών Επιτροπής
Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων –
Αρχείου (υπ  ̀αριθµ. Π.∆. 480/16-09-85
ΦΕΚ Α /̀173/14-10-1985), για το έτος
2018», θέτει υπόψη των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι σύµφωνα
µε τα άρθρα 3 και 4 του  Π.∆. 480/85
(ΦΕΚ Α173/14.10.85) περί
«ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ»
υπάρχει η δυνατότητα καταστροφής
εγγράφων ∆ηµοτολογίου, Μητρώου
Αρρένων,  Ληξιαρχείου καθώς και διαφ-
όρων Υπηρεσιών, τα οποία δεν αναφ-
έρονται στο άρθρο 3 του παρόντος
Π.∆., λόγω παρέλευσης τριετίας.
Για όσα έγγραφα περιγράφονται στο
άρθρο 3 του παρόντος Π.∆. θα τηρείται
ο χρόνος διατήρησης που αναγράφεται
στο παρόν άρθρο. Επίσης, σύµφωνα
µε την παρ.1, του άρθρου 5, του Π.∆.
480 (1985), η Τριµελής Επιτροπή
Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων-
Αρχείου, αποτελείται από έναν ∆ηµο-
τικό Σύµβουλο, που ορίζεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά  του αναπ-
ληρωτή του, και δύο ∆ηµοτικούς
Υπαλλήλους.
Κατόπιν των ανωτέρω , προτείνει ως
µέλη  για την Επιτροπή Καταστροφής
Παλαιών Εγγράφων - Αρχείου για το
έτος 2018, τους κάτωθι:
1. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ∆ηµο-
τικός Σύµβουλος  µε αναπληρωτή
αυτού,
τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΚΑΤΣΑΡΟ
ΙΩΑΝΝΗ,
2.ΚΑΒΟΥΝΙ∆Η ΦΩΤΕΙΝΗ –∆ΙΟΙΚ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- Τµηµατάρχη Πρω-
τοκόλλου,
3.ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ∆ΙΟΙΚ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟ  ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προ-
αναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
•τα άρθρα 3 και 4 του  Π.∆. 480/85
(ΦΕΚ Α173/14.10.85) περί
«ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ»,
•Την πρόταση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ του Ορισµού µελών της Επι-
τροπής Καταστροφής Παλαιών
Εγγράφων – Αρχείου (υπ  ̀ αριθµ.
Π.∆. 480/16-09-85 ΦΕΚ Α /̀173/14-10-
1985), για το έτος 2018, τάχθηκαν
είκοσι  (20) µέλη του συµβουλίου, και
ονοµαστικά οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
11) Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
19)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
20)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως µέλη της Επιτροπής Κατα-
στροφής Παλαιών Εγγράφων –
Αρχείου (υπ  ̀αριθµ. Π.∆. 480/16-09-
85 ΦΕΚ Α /̀173/14-10-1985), για το
έτος 2018, τους κάτωθι:
1. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ∆ηµο-
τικός Σύµβουλος  µε αναπληρωτή
αυτού, τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο
ΚΑΤΣΑΡΟ ΙΩΑΝΝΗ,
2.ΚΑΒΟΥΝΙ∆Η ΦΩΤΕΙΝΗ –∆ΙΟΙΚ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- Τµηµατάρχη Πρω-
τοκόλλου,
3.ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ∆ΙΟΙΚ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟ  ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπο-
γράφεται  ως  κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα  αριθµό 5/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μ ον οήµερη στο Πατριν ό Καρν αβάλι

- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο

ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, 
γεύµα Σαββάτου στην  ταβέρν α ΦΩΛΙΑ στο

Καρπεν ήσι ( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η
στην  Ιερά Μ ον ή 

Παν αγιας Προυσιώτισσας
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μ ον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μ ον οήµερη,  επίσκεψ η στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο

GRAND CHALLET 
( δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η

στο Μ έγα Σπήλαιο
-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

48

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ένας τεράστιος, χαµογελαστός κλόουν, το εντυπω-
σιακό άρµα των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων άνοιξε
την παρέλαση και έκλεψε τις εντυπώσεις. Το άρµα των
παιδικών σταθµών Ζεφυρίου – Φυλής γλύκανε το κοινό
αφού το θέµα του ήταν «Γλυκές- Γλυκούλες». Ακολούθη-
σε το τµήµα ρυθµικής γυµναστικής µε θέµα «Φυλακισµέ-
νοι και Αστυνόµοι» που σε ρυθµό Los Del Rio και χορ-
εύοντας la Macarena «απελευθέρωσε» τους θεατές και
τους ώθησε να χορέψουν µε την ψυχή τους, µέχρι να
εµφανιστούν οι πάστορες και να ξεκινήσει η προσευχή. 

Τρίτο άρµα το παραδοσιακό έθιµο της Αποκριάς, το
σήµα κατατεθέν της γιορτής, το γαϊτανάκι. Μπήκε
εντυπωσιακά στην πλατεία και ξετύλιξε µέσα από τις
κορδέλες του ένα υπέροχο «παιχνίδι», που είχε χρώµα,
κέφι και χιούµορ M πλεγµένα σε ένα χορό αγάπης και
ξέφρενης διασκέδασηςM µέχρι τη στιγµή που οι πειρα-
τές του ΝΠ∆∆ Η ΠΑΡΝΗΘΑ κούρσεψαν την πλατεία
∆ηµαρχείου και πήραν «όµηρο» στο άρµα τους «Πειρα-
τικό Καράβι» το ∆ήµαρχο Φυλής. 

Κλόουν, στρουµφάκια, µωρά, κινέζοι, φάρµα των
ζώων, πριγκίπισσες, κοσµοναύτες, ιππότες, παιδιά των
λουλουδιών, χίπις, µάγειρες, αρχαίοι Έλληνες, σκοτεινοί
τύποι που διακινούν «µαύρο χρήµα» και πολλές ακόµη
µεταµφιέσεις συνέθεσαν την θεαµατική καρναβαλική
παρέλαση του ∆ήµου Φυλής που αποτελεί πλέον σοβα-
ρή υποθήκη για το µέλλον . 

Η µεγάλη παρέλαση κατέληξε στην πλατεία Ηρώων
που βούλιαξε στην κυριολεξία από µασκαράδες που
απόλαυσαν ένα φαντασµαγορικό διαδραστικό show στο
οποίο συµµετείχαν ψυχή τε και σώµατι. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                                                                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης

/ 2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτροπής
Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολο-

γικών ∆ιαφορών & εν  γένει Αµφι-
σβητήσεων (άρθρο 32, του Ν.

1080/80), για το έτος 2018.
Αρ. Απόφ.: 1

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 18η Ιανουα-
ρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα
19.00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική  δηµό-
σια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ  ̀ αριθµ. 963/12-01-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,
κ. Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η
οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )̀.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα
33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
παρόντα ήταν τα   21, απόντα  12,
και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)   ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ             
20)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                
21)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                    
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ                                
3) ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ                                               
4)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5) ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                                       
6 ) ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                             
7) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
8) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
9)  ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10)  ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ  
11)  ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακ-
τικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Νικ.
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος το
1ο  θέµα  ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Ορισµός µελών Επιτροπής Συµβιβα-
στικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφ-
ορών & εν γένει Αµφισβητήσεων
(άρθρο 32, του Ν. 1080/80), για το
έτος 2018», έθεσε υπόψη των µελών
του συµβουλίου,  ότι στο άρθρο 18
του Ν 4456/2017 (ΦΕΚ 24 Α )́ αναφ-
έρεται ότι:
«Η περίπτωση β τ́ης παρ. 2 του άρθ-
ρου 32 του ν.1080/1980 (Α 2́46) αντι-
καθίσταται ως εξής: «β.Προκειµένου
για τους δήµους της τέως διοικήσεως
πρωτευούσης, η επιτροπή συγκρο-
τείται µε απόφαση του οικείου δηµοτι-
κού συµβουλίου και αποτελείται από
έναν δηµοτικό συµβουλίου και αποτε-
λείται από έναν δηµοτικό σύµβουλο
και δύο υπαλλήλους (µόνιµους ή
Ι.∆.Α.Χ.), κατηγορίας ΠΕ κλάδου
∆ιοικητικού ή ∆ιοικητικού – Οικονοµι-
κού είτε κατηγορίας ΤΕ κλάδου ∆ιοικ-
ητικού – Λογιστικού που ασκούν καθ-

ήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή
Τµήµατος. Της επιτροπής προεδρ-
εύει το µέλος που προΐσταται ∆ιεύθυ-
νσης και επί οµοιοβάθµων προϊσταµέ-
νων του ίδιου επιπέδου ο προϊστάµε-
νος που έχει ασκήσει για περισσότερο
χρόνο καθήκοντα προϊσταµένου. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπ-
ληρωτές των µελών της Επιτροπής.
Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτε-
λεί δηµοτικός υπάλληλος που ορίζε-
ται µε τον αναπληρωτή του µε απόφ-
αση δηµάρχου. Η επιτροπή βρίσκεται
σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα
µέλη ή οι αναπληρωτές τους.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
προτείνει ως µέλη της ανωτέρω  Επι-
τροπής.
Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο ΙΣΙ∆ΩΡΟ
ΤΣΙΓΚΟ,  µε αναπληρωτή του τον
∆ηµοτικό Σύµβουλο κο
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
Στη θέση του Προέδρου της Επιτρο-
πής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφο-
ρών, προτείνεται να ορισθεί ο ∆ηµο-
τικός Υπάλληλος, ∆ιευθυντής της
Αρµόδιας Υπηρεσίας, κος Φίλιππος
Πάνος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον
∆ηµοτικό Υπάλληλο κο Καράβα
Ιωάννη.
Ως Μέλη της Επιτροπής, την ∆ηµοτι-
κή Υπάλληλο-Τµηµατάρχη Βάθη
Σοφία, µε αναπληρωµατικό µέλος την
κα Πέππα Ελένη,
καθώς και Γραµµατειακή Επιτροπή, η
οποία θα ορισθεί µε Απόφαση
∆ηµάρχου».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:

Το άρθρο 18 του Ν 4456/2017 (ΦΕΚ
24 Α )́
Την περίπτωση β τ́ης παρ. 2 του άρθ-
ρου 32 του ν.1080/1980 (Α 2́46) που
αντικαθίσταται
Την πρόταση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ του  ««Ορισµού  µελών Επι-
τροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών  ∆ιαφορών  & εν
γένει Αµφισβητήσεων (άρθρο 32,
του Ν. 1080/80), για το έτος 2018»»,
τάχθηκαν  είκοσι ένα (21)  µέλη του
συµβουλίου, και ονοµαστικά  οι κ.κ.
1) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)   ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ             
20)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

21)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και αποφασίζει 
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως µέλη της  Επιτροπής
Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολο-
γικών ∆ιαφορών και Αµφισβητή-
σεων (άρθρου 32 του Ν.1080/80 ),
για το έτος 2018, τους κάτωθι:

Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο ΤΣΙΓΚΟ
ΙΣΙ∆ΩΡΟ, µε αναπληρωτή αυτού,
τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κο
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ.
Ως Πρόεδρο της Επιτροπής, τον
∆ηµοτικό Υπάλληλο και ∆ιευθυντή
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Ασπροπύργου, κο ΦΙΛΙΠΠΟ
ΠΑΝΟ, µε αναπληρωµατικό µέλος
τον  ∆ηµοτικό Υπάλληλο, κο
ΚΑΡΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ.
Ως µέλος, την ∆ηµοτική Υπάλληλο-
Τµηµατάρχη ΒΑΘΗ ΣΟΦΙΑ, µε αναπ-
ληρωµατικό µέλος αυτής, την ∆ηµο-
τική Υπάλληλο, ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ,
καθώς και Γραµµατειακή Επιτροπή,
η οποία θα ορισθεί µε Απόφαση
∆ηµάρχου.
Αφού συν τάχθηκε και αν αγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθµό   1.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                    
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.     

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

1ης/2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  2
ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτρο-
πής Παραλαβής Μικρών Έργων
(άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), για

το έτος 2018.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την  18η
Ιανουαρίου  2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα
από την υπ’αριθµ.  963/12-1-2018
έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρ-
ου κου Αντώνιου Καραµπούλα,  η
οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε
µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε τις
δ/ξεις  του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, παρόντα ήταν τα 21 και απόν-
τα τα 12, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
20)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
21)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
4)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
5)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
8)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
11)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρία-
ση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακ-
τικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 2ο θέµα µε τίτλο:
«Ορισµός µελών Επιτροπής Παρα-
λαβής Μικρών Έργων (άρθρο 221
του Ν. 4412/2016), για το έτος
2018», πρότεινε ως µέλη της εν
λόγω επιτροπής, τους κάτωθι ∆ηµο-
τικούς Υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 
•Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός   (Πρόεδρος)
•Μιχαηλίδης Νικόλαος , ΠΕ Πολιτικός
Μηχανικός
•Σκουρτιάς Γιώργος, ΠΕ Τοπογράφ-
ος Μηχανικός 

•ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
•Καραγιαννίδης Παναγιώτης, ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός
•Κουράσης Γιώργος, ΤΕ  Ηλεκτρ-
ολόγος Μηχανικός
•Στεφανής Ελευθέριος, ΠΕ Ηλεκτρ-
ολόγος Μηχανικός

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,
•Την πρόταση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ του Ορισµού µελών της
Επιτροπής Παραλαβής 

Μικρών Έργων (άρθρο 221 του Ν.
4412/2016), για το έτος 2018 ,
τάχθηκαν  είκοσι ένα  (21) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ. :

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
20)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
21)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως µέλη της Επιτροπής
Παραλαβής Μικρών  Έργων
(άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), για
το έτος 2018, τους κάτωθι ∆ηµοτι-
κούς Υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 
•Αγγελόπουλος Κων σταν τίν ος,
ΠΕ Πολιτικός Μηχαν ικός   (Πρόε-
δρος)
•Μιχαηλίδης Νικόλαος , ΠΕ Πολι-
τικός Μηχαν ικός
•Σκουρτιάς Γιώργος, ΠΕ Τοπογρά-
φος Μηχαν ικός 

•ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
•Καραγιανν ίδης Παναγιώτης, ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός
•Κουράσης Γιώργος, ΤΕ  Ηλεκτρ-
ολόγος Μηχαν ικός
•Στεφανής Ελευθέριος, ΠΕ Ηλεκτρ-
ολόγος Μηχαν ικός

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπο-
γράφεται  ως  κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα  αριθµό 2/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

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

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

1ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών  `Α βάθ-
µιας Επιτροπής Ελέγχου σταυλι-

σµού ζώων  και επεξεργασίας
ζωικών  προϊόν των  (σύµφ ων α
µε τις διατάξεις του υπ  ̀αριθµ.
267/1999 εγγράφ ου της Νοµα-
ρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτ.
Αττικής), για το έτος 2018.

Αρ. Απόφ .: 7

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 18η
Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 µ.µ, συνήλθε σε
τακτική  δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την υπ  ̀ αριθµ.
963/12-01-2018 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου, κ. Αντώνιου
Νικ. Καραµπούλα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα
21, απόντα  12,   και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10) ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
11)  ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17) ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 0 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
21)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                    
2)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ                                
3)  ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ              
4)  ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
5)  ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                                     
6) ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                             

7)    ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
8)    ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
9)    ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
10)   ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
11)   ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12)   ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 8ο  θέµα  ηµερή-
σιας διάταξης µε τίτλο: «Ορισµός
µελών `Α βάθµιας Επιτροπής
Ελέγχου σταυλισµού ζώων και
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ`
αριθµ. 267/1999 εγγράφου της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτ.
Αττικής), για το έτος 2018», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβου-
λίου, ότι σύµφωνα µε το ανωτέρω
έγγραφο , προτείνει τους ∆ηµοτι-
κούς Συµβούλους κ.κ.:
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟ  Ως
Τακτικό µέλος και τον ΚΟΣΜΙ∆Η
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ως Αναπληρωµα-
τικό µέλος  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Τ ις διατάξεις του υπ` αριθµ.
267/1999 εγγράφου της Νοµα-
ρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτ. Αττι-
κής,  
Την πρόταση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα

πέρασε  σε ψηφοφορία, στην
οποία ΥΠΕΡ του  «Ορισµού
µελών  `Α βάθµιας Επιτροπής
Ελέγχου σταυλισµού ζώων  και
επεξεργασίας ζωικών  προϊόν -
των  (σύµφ ων α µε τις διατάξεις
του υπ  ̀αριθµ. 267/1999 εγγράφ -
ου της Νοµαρχιακής Αυτο-
διοίκησης ∆υτ. Αττικής), για το
έτος 2018», τάχθηκαν   είκοσι
έν α (21)  µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά  οι κ.κ.
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10) ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
11)  ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17) ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 0 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
21)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και
αποφ ασίζει 
ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως µέλη της  `Α βάθµιας
Επιτροπής Ελέγχου σταυλισµού
ζώων  και επεξεργασίας ζωικών
προϊόν των  ,σύµφ ων α µε τις
διατάξεις του υπ` αριθµ.
267/1999 εγγράφ ου της Νοµα-
ρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτ.
Αττικής, για το έτος 2018, τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους  κ.κ.
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟ  Ως Τακ-
τικό µέλος και τον  ΚΟΣΜΙ∆Η
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ως Αν απληρωµα-
τικό µέλος  

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό   7.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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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 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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

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
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά

ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιι--
ννήήττοουυ

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλλ--
ηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--
ρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφ--
ιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ

ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιι--
ττοοιι  ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη
PPiicckkiinngg  &&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιι--
ννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρρ--
οοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθ--
εενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφ--
ιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr  



16-θριάσιο Tρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 


