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ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
Σηµαντική συνάντηση της

∆ηµάρχου Μάνδρας -Ειδυλλίας,  
µε τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης, κ. Κοκκινάκη,
για τις ιχθυοκαλλιέργειες στο

Πόρτο Γερµενο 
Κατέθεσε ψήφισµα διαµαρτυρίας όλων των Συλλόγων
και Φορέων της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων, οι οποίοι

σύσσωµοι ζητούν την άµεση ανάκληση της άδειας που
δόθηκε από τη σηµερινή δηµόσια διοίκηση. 

Αύριο η Τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
που αφορά σε καταγγελία, που κατατέθηκε το έτος 2016, για τη 
λειτουργία του Β` Βρεφικού Σταθµού του ∆ήµου Ασπροπύργου
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της δηµοτικής αρχής Μάνδρας 

- Ειδυλλίας για ευνοϊκή 
µοριοδότηση των υποψηφίων 

µαθητών στις πανελλαδικές 
Ο Υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

τήρησε τη δέσµευση που είχε δώσει προς τον ∆ήµο
στη συνάντηση της 18ης Ιανουαρίου 2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ,,  ΚΚΟΟΜΜΜΜΩΩΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ,,                                                                                            

ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ
ΚΚΑΑΘΘΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ

σσεελλ..    33

σσεελλ..  1155

σσεελλ..    66

σσεελλ..  22

σσεελλ..    33

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΚΕΕΠΠΚΚΑΑ::  
ΣΣυυµµββοουυλλέέςς  γγιιαα  

ττοο  σσααρραακκοοσσττιιααννόό
ττρρααππέέζζιι σσεελλ..    44

σσεελλ..  77

σσεελλ..    55
σσεελλ..    66



Αύριο η Τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
που αφορά σε καταγγελία, που κατατέθηκε το έτος 2016, για τη 
λειτουργία του Β` Βρεφικού Σταθµού του ∆ήµου Ασπροπύργου

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Tετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018  

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ Εθν ικής Οδού 

Αθην ών  - Κορίν θου, ∆ιασταύρωση Ασπροπύργου,
2105575911

Ελευσίνα 
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 

∆ήµητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Ρούτης Κων σταν τίν ος Χ., Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

(08:00-23:00) 2105551954

Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. 
Κυκλάδων 31, 2102482990

Αχαρνές

Σενούντα Αντουάν Γ. Κύπρου 76, 
Όπισθεν ∆ηµαρχείου, 2102469800

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος 

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος , 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις     

Η θερµοκρασία από 5 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, 
Ντίνος, Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα

Παγκόσµια Ηµέρα του Γάµου

Συνεχίζει δυναµικά η ∆ήµαρχος κ. Γιάννα Κριε-
κούκη τον αγώνα ενάντια στους σχεδιασµούς
που θέλουν την λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών

στο Πόρτο Γερµενό. 
Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε µία πολύ σηµαν-

τική και εποικοδοµητική συνάντηση, την ∆ευτέρα 12
Φεβρουαρίου 2018, µε τον Συντονιστή της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης, κ. Σπύρο Κοκκινάκη, ο οποίος είναι
καθ’ύλη αρµόδιος για την έκδοση και ανανέωση της άδει-
ας για την Ιχθυοκαλλιέργεια. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ∆ήµαρχος είχε την
ευκαιρία να εξηγήσει από κοντά και µε κάθε λεπτοµέρεια
τις επικίνδυνες και καταστροφικές, για την περιοχή µας,
πτυχές ενός τέτοιου εγχειρήµατος καθώς και να υπογρ-
αµµίσει την έντονη αντίδραση και διαµαρτυρία όλης της
τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. 

Ο κ. Κοκκινάκης κατανόησε απόλυτα τους προβληµα-
τισµούς που εξέθεσε η κ. Κριεκούκη και υποσχέθηκε ότι
θα διερευνήσει διεξοδικά το ζήτηµα. 

Υπενθυµίζουµε ότι είχε προηγηθεί, εκ µέρους της ∆ηµο-
τικής Αρχής, η αποστολή του σχετικού φακέλου των Ιχθ-
υοκαλλιεργειών προς τον Συντονιστή της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης ζητώντας να εξετάσει µε προσοχή το
δίκαιο αίτηµα του ∆ήµου και των πολιτών και υπογραµ-
µίζοντας τον ανένδοτο αγώνα που έχει κηρυχθεί σε µία
τόσο καταστροφική προοπτική. 

Τέλος η κ. Κριεκούκη κατέθεσε ψήφισµα στο οποίο
περιλαµβανόταν η πρόσφατη εκφρασµένη διαµαρτυρία
όλων των Συλλόγων και Φορέων της Τοπικής Κοινότητας
Βιλίων οι οποίοι σύσσωµοι συνεδρίασαν παρουσία της,
την Παρασκευή   9 Φεβρουαρίου 2018, ζητώντας την
άµεση ανάκληση της άδειας που δόθηκε από τη σηµερ-
ινή δηµόσια διοίκηση. 

Σ
υνεδριάζει  την Πέµπτη 15 Φεβρουαρίου, και  ώρα 19:00 µ.µ.,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, για
τη συζήτηση και  τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τα θέµατα

της ακόλουθης ηµερήσιας διάταξης. Βέβαια αυτό που αναµένεται  να
µονοπωλήσει  το ενδιαφέρον είναι  όλες οι  εξελίξεις γύρω από την
υπόθεση του Β΄ βρεφικού σταθµού του ∆ήµου, για την οποία τις τελευ-
ταίες ηµέρες έχουν  γίνει  αρκετές αναφορές.   

Θέµα 1ο :Τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επί  της αναληθ-
ούς και  συκοφαντικής αναφοράς κοινωνικού ιστολογίου, που αφορά σε
καταγγελία, που κατατέθηκε το έτος 2016, αναφορικά µε τη λειτουργία
του Β` Βρεφικού Σταθµού του ∆ήµου Ασπροπύργου, και  η οποία διε-
ρευνήθηκε νοµίµως.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 2ο :Έγκριση 1ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου

Ασπροπύργου 2018 και  Τεχνικού Προγράµµατος.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος

Πάνος.
Θέµα 3ο :Αποδοχή δωρεάς µετοχών του Συστήµατος Εναλλακτικής

∆ιαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery ΑΕ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος

Πάνος.
Θέµα 4ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Θ-0235 οικογενειακού τάφου

στον ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ, του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και  της ΜΑΡΙΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-

σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 5ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Θ-0152-11 οικογενειακού

τάφου στην ΤΣΑΜΠΟΛΟΒΑ ΓΚΟΥΛΟ, του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και  της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-
σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 6ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Ζ-1162 οικογενειακού τάφου

στον Α∆ΑΚΤΥΛΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  της ΛΕΜΟΝΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-

σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 7ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής της Σβετλάνας Καρα-

νικόλα, του Νικολάου, σε σαράντα οκτώ µηνιαίες δόσεις, µε διαγραφή
του σχετικού Χ.Κ. και  επαναβεβαίωση του ποσού, σύµφωνα και  µε την
υπ` αριθµ. 29/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-
σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 8ο :Έγκριση αι τηµάτων χορήγησης Οικονοµικών
Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καρ-
αµπούλας.

Θέµα 9ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 6/2018 απόφασης του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Α., που αφορά την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  της µε αριθµό 4/15-
2017 απόφασης του ανωτέρω Ν.Π.Ι.∆., µε θέµα: «ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ΄΄ (ΟΠ∆) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5Γ
΄΄ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ν.Π.Ι.∆.
Ο.Τ.Α.́ ΄ έτους 2018».

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του ∆ήµου
Ασπροπύργου – Κ.Ε.∆.Α., κα. Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 10ο :    Λήψη απόφασης  σχετικά µε την υπ΄άριθµ. 8/2018
απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α. , µε   θέµα:«Έγκριση έκτακτης –
συµπληρωµατικής -  επιχορήγησης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπροπύργου –Κ.Ε.∆.Α. – από τον ∆ήµο
Ασπροπύργου,  του    έτους 2018.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του ∆ήµου
Ασπροπύργου – Κ.Ε.∆.Α.,      κα. Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 11ο :    ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ                                                           

ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ : ΑΝΕΝ∆ΟΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Σηµαντική συνάντηση της ∆ηµάρχου Μάνδρας -Ειδυλλίας,  
µε τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης, κ. Κοκκινάκη,

για τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Πόρτο Γερµενο 
Κατέθεσε ψήφισµα διαµαρτυρίας όλων των Συλλόγων και Φορέων της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων οι

οποίοι σύσσωµοι ζητούν την άµεση ανάκληση της άδειας που δόθηκε από τη σηµερινή δηµόσια διοίκηση. 



Σε προκήρυξη στάσης εργασίας
(από τις 11 το πρωί έως το τέλος της
βάρδιας) την ερχόµενη Πέµπτη 15
Φεβρουαρίου για τους συµβα-
σιούχους ∆ήµων της Αττικής και
παράσταση διαµαρτυρίας στο Υπο-
υργείο Εσωτερικών, στις 12 το
µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας
“προχωρά” το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττι-
κής, µε αφορµή τη δηµοσίευση σε
ΦΕΚ, της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ,
για τις µόνιµες θέσεις Καθαριότητας
∆ήµων.

Το Συνδικάτο «µάχεται για το
δίκαιο αίτηµα τους για µόνιµη και
σταθερή δουλειά», επισηµαίνει στη
σχετική ανακοίνωσή του, για τις κιν-
ητοποιήσεις.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Όλες και όλοι στη στάση

εργασίας την Πέµπτη 15 Φλεβάρη
από τις 11πµ µέχρι την λήξη της
βάρδιας και στην παράσταση διαµα-
ρτυρίας στις 12µµ µπροστά από το
Υπουργείο Εσωτερικών.

Πριν από µια εβδοµάδα δηµο-

σιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη για
8.166 µόνιµες θέσεις εργασίας στην 

καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτι-
σµό των δήµων. Το ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ
ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ σταθερά στο πλευρό
όλων των συνάδελφων συµβα-
σιούχων παλεύει για την κατάργηση
όλων των ελαστικών σχέσεων
εργασίας, µάχεται για το δίκαιο
αίτηµα τους για µόνιµη και σταθερή
δουλειά. Προκηρύσσει ΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ για όλους τους συµβα-
σιούχους την ΠΕΜΠΤΗ 15
ΦΛΕΒΑΡΗ από τις 11πµ µέχρι το
τέλος της βάρδιας και παράσταση

διαµαρτυρίας στις 12µµ στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών. 

Το ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα
βοηθήσει τους συναδέλφους και 

στην συµπλήρωση των αιτήσεων
τους µε εξειδικευµένη οµάδα.

Στους ∆ήµους η έλλειψη προσω-
πικού σε όλες τις υπηρεσίες τσακίζει
κόκαλα. ∆εκάδες τοµείς έχουν ιδιωτι-
κοποιηθεί σε αγαστή συνεργασία
κυβέρνησης, ∆ηµάρχων και εργοδο-
τικών σωµατείων. Οι ανάγκες δεν
καλύπτονται από τις προσλήψεις
αυτές. Χρειάζονται τόσες και άλλες
τόσες σε όλες τις υπηρεσίες.

Απαιτούµε:

Καµιά απόλυση συµβασιούχου!

Μετατροπή όλων των συµβάσεων
σε αορίστου χρόνου!

Μαζικές προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες
των ∆ήµων!»
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8888,,66  εεκκ..  €€  σσεε  ΟΟΤΤΑΑ  
γγιιαα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  

Ανάµεσα στους 71 
δικαιούχους οι δήµοι 
Μεγαρέων και Αγίων

 Θεοδώρων - Λουτρακίου 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και
της εξέτασης των ενστάσεων για την ∆ράση
«Αναβάθµιση δικτύων ύδρευσης και περιορι-

σµός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις µε την
υψηλότερη βαθµολογία και συνολικό προϋπολογισµό
88.6 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η δια-
σφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών
πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας
και της επάρκειας των αποθεµάτων µε ταυτόχρονη µείω-
ση των διαρροών.

Πρόσφατα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της
χρηµατοδότησης του προγράµµατος κατά 58 εκατ.
ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηµατοδότηση του
προγράµµατος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανο-
ποιεί το σύνολο των ώριµων προτάσεων οι οποίες κατα-
τέθηκαν από ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης και  ΟΤΑ Α΄ βαθµού.

Στη λίστα του Υπουργείου περιλαµβάνονται και έργα
στους δήµους Μεγαρέων και Αγίων Θεοδώρων - Λουτρ-
ακίου .

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ : Επέκταση τηλεµετρικού
συστήµατος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για
τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη µείωση
των απωλειών, µε εφαρµογή µέτρησης και χρέωσης
σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
979.600,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆∆ / ΜΕΙΩΣΗ Π/Υ 
790.000,00
ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆∆ 
54.928.562,39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
6,69

∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ
∆ΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
1.811.516,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆∆ / ΜΕΙΩΣΗ Π/Υ 
1.460.900,00 
ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆∆ 
10.068.601,37 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  σσττάάσσηηςς  εερργγαασσίίααςς
για τους συµβασιούχους ∆ήµων της Αττικής

Θετική έκβαση στο αίτηµά της δηµοτικής αρχής
Μάνδρας-Ειδυλλίας για ευνοϊκή µοριοδότηση
των υποψηφίων µαθητών στις πανελλαδικές 

Ο Υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου τήρησε τη δέσµευσή του
προς τον ∆ήµο στη συνάντηση της 18ης Ιανουαρίου 2018

Με πρωτοβουλία και
προσωπική παρέµ-
βαση της ∆ηµάρχου,

Γιάννας Κριεκούκη, κατατέθηκε
αίτηµα προς το Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκε-
υµάτων µε το οποίο ζητήθηκε  η
στήριξη των µαθητών της
πόλης της Μάνδρας που
συµµετέχουν στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις. Στόχος της ∆ηµοτι-
κής Αρχής ήταν η ιδιαίτερη και
θετική µεταχείριση µέσω µιας
ευνοϊκής µοριοδότησης των
υποψηφίων µαθητών οι οποίοι
αντιµετώπισαν και αντιµε-
τωπίζουν προβλήµατα στην
προετοιµασία τους για τις Εισα-
γωγικές Εξετάσεις στα ΑΕΙ και
ΤΕΙ µετά την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017. 

Το αίτηµα αρχικά τέθηκε υπόψη του Υπουργού, κ.
Κωνσταντίνου Γαβρόγλου κατά τη διάρκεια συνάν-
τησης που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου
2018. Στη συνάντηση  η ∆ηµοτική Αρχή ανέλυσε την
υπάρχουσα κατάσταση και τεκµηρίωσε την θέση
της υπογραµµίζοντας τις δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζουν οι µαθητές, προτείνοντας την λύση της
ευνοϊκής µοριοδότησης τους. 

Μετά την συνάντηση η κ. Κριεκούκη επανήλθε και
µε σχετικό έγγραφό της προς τον Υπουργό. Η
ανταπόκριση του κ. Γαβρόγλου ήταν άµεση και θετι-
κή, κατανοώντας τις αντικειµενικά δύσκολες συνθή-
κες που υπάρχουν αναφορικά µε την προετοιµασία
των παιδιών και έτσι το Υπουργείο Παιδείας
προχωρεί σε σχετική νοµοθετική ρύθµιση. 

Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, θέλει να εκφράσει
τις βαθιές της ευχαριστίες προσωπικά στον Υπο-
υργό Παιδείας, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, ο
οποίος µε ανθρωπισµό και ευαισθησία που δια-
κρίνει ένα διακεκριµένο πανεπιστηµιακό δάσκαλο,
ανταποκρίθηκε στο δίκαιο αίτηµα του ∆ήµου.
«Θέλω να εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον
Υπουργό, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, όχι µόνο
γιατί συµµερίστηκε τους προβληµατισµούς µας
αλλά διότι µε ευαισθησία, αποφασιστικότητα και
αµεσότητα κατανόησε και ανταποκρίθηκε στο δίκαιο
αίτηµά µας. Είναι ένας άνθρωπος µε βαθιά καλλιέρ-
γεια και πολύπλευρη αντίληψη που ως πανεπι-
στηµιακός δάσκαλος  αναγνωρίζει και διεκδικεί τρό-
πους να κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία δικαιότε-
ρη και αποτελεσµατικότερη.»  
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Πώς αµείβεται
η Καθαρά 
∆ευτέρα

Η Καθαρή ∆ευτέρα
(φέτος 19 Φεβρουαρίου
2018) δεν περιλαµβάνε-

ται στις επίσηµες
αργίες που ορίζει ο

νόµος για τους εργαζό-
µενους στον ιδιωτικό

τοµέα.
Ωστόσο οι ιδιωτικές

επιχ ειρήσεις στη χ ώρα
µας αργούν  στην

περίπτωση που η Καθαρή
∆ευτέρα έχ ει χ αρακτηρι-
σθεί αργία από διάταξη

ΣΣΕ, Καν ον ισµού
Εργασίας της επιχ είρη-
σης, από επιχ ειρησιακή
συν ήθεια και έθιµο, κατά
το οποίο η επιχ είρηση
παραµέν ει κλειστή την

ηµέρα αυτή.
Στην  περίπτωση που οι
εργαζόµεν οι µισθωτοί δεν
εργασθούν  σύµφων α µε
τα παραπάν ω δεν  θα

έχ ουν  καµία µείωση του
µισθού τους, εν ώ όσοι

αµείβον ται µε ηµεροµίσθ-
ιο, δικαιούν ται ν α λάβουν

το ηµεροµίσθιό τους
(άρθρ. 2 παρ.3 Ν∆

3755/1955).
Αν  παρότι έχ ει χ αρακτηρ-

ισθεί η Καθαρά ∆ευτέρα
πρόσθετη εορτή αργία για
µία επιχ είρηση, αυτή λει-

τουργήσει φέτος κατ’εξαίρ-
εση, τότε για πλήρη
απασχ όλησή τους οι
υπάλληλοι δικαιούν ται

προσαύξηση µισθού κατά
1/25 και οι αµειβόµεν οι µε

ηµεροµίσθιο έν α ακόµα
ηµεροµίσθιό τους, επί του
ωροµισθίου των  οποίων

θα υπολογισθεί και η
προσαύξηση κατά 75%

για την  εργασία σε ηµέρες
αργίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του

super market Σκλαβενίτης. 
Επικοινωνία : 6946369359

ΤΤο ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Κατανα-
λωτών ενηµερώνει  τους καταναλωτές για
το τραπέζι  της Καθαρής ∆ευτέρας αλλά

και  τα τρόφιµα που καταναλώνουµε όλη τη Σαρακο-
στή.Γενικά, όλα τα τρόφιµα, που στολίζουν το τραπέ-
ζι  της Καθαρής ∆ευτέρας, είναι  αρκετά ακριβά και
οι  τιµές τους διαµορφώνονται  ελεύθερα. Η παραδο-
σιακή λαγάνα π.χ., δε διαφέρει  σε τίποτα από το
ψωµί , που προµηθευόµαστε, καθηµερινά. Παρασ-
κευάζεται  από το ίδιο αλεύρι , µε το κοινό ψωµί  και ,
όµως, η τιµή της είναι  µεγαλύτερη, από αυτή του κοι -
νού ψωµιού. Αν συνυπολογίσουµε και  το µικρότερο
βάρος της, τότε η τιµή της είναι  δυσανάλογα υψηλή.

Η ταραµοσαλάτα εί τε αγοράζεται  έτοιµη, εί τε
παρασκευάζεται  στο σπίτι , καλό είναι  να έχει  λευκό
έως καστανό ανοιχτό χρώµα, γιατί  έτσι  αποφεύγο-
υµε τις χρωστικές ουσίες. Επίσης πρέπει  να έχει
χρώµα οµοιόµορφο σε όλη την ποσότητα της. Η οσµή
και  η γεύση της πρέπει  να είναι  ευχάριστη.

Οι  βραστές πατάτες, τα φασόλια πιάζ, τα κρεµ-
µυδάκια, τα σκορδάκια, τα τουρσιά, οι  ελι ές, ο
χαλβάς και  τα νηστίσιµα θαλασσινά αποτελούν την
κύρια τροφή µας, ειδικά την Καθαρή ∆ευτέρα, που η
παράδοση απαιτεί  να µην υπάρχουν στο τραπέζι
µας µαγειρεµένα φαγητά.

Όσοι , από εµάς, αγοράσουµε θαλασσινά πρέπει
να γνωρίζουµε ότι , εί τε πωλούνται  χύµα, εί τε συσκε-
υασµένα, πρέπει  να µας δίνονται  υποχρεωτικές
πληροφορίες, µέσω της επισήµανσης (ετικέτας)
τους.

Σ΄ αυτά που πουλιούνται  χύµα η επισήµανση (ετι -
κέτα) πρέπει  να περιλαµβάνει :

1. την εµπορική ονοµασία πώλησης π.χ. γάβρος,
σουπιά, κ.α.,

2. την προέλευση του,
3. τη µέθοδο παραγωγής, π.χ.«αλι εύτηκε στη

θάλασσαI» ή «αλι εύτηκε σε γλυκά νεράI» ή
«εκτροφής ή υδατοκαλλιέργειαςI»,

4. την τιµή πώλησης ανά κιλό βάρους.

Εφόσον είναι  συσκευασµένα, η επισήµανση (ετικέ-
τα) πρέπει  να περιλαµβάνει :

1. την εµπορική ονοµασία πώλησης,
2. το καθαρό βάρος,
3. τη χρονολογία ανάλωσης,
4. αν έχει  επεξεργαστεί , τυχόν άλλα συστατικά

που περιέχει  και  αν είναι  αλλεργιογόνα,
5. τι ς ιδιαί τερες συνθήκες συντήρησης και  χρήσης,
6. το όνοµα, την εµπορική επωνυµία και  η δι εύθυ-

νση του εργαστηρίου επεξεργασίας, µε υγειονοµικό
σήµα, δηλαδή τη σφραγίδα της επιχείρησης, η
οποία είναι  µικρή και  ελλειψοειδής, όπου αναφέρ-
εται  ο Κωδικός Αριθµός της επιχείρησης, πχ.EL
30.A.60. EU,

7. τη µέθοδο παραγωγής, π.χ. «αλιεύτηκε στη
θάλασσαI» ή «αλι εύτηκε σε γλυκά νεράI» ή
«εκτροφής ή υδατοκαλλιέργειαςI»

8. την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προϊόντος,
9. την κατηγορία αλιευτικού́ εργαλείου, που χρησι -

µοποιήθηκε, σε περίπτωση προϊόντος αλίευσης,
10. την τιµή πώλησης ανά κιλό βάρους.

Επιπλέον, για τις παρακάτω κατηγορίες
θαλασσινών, πρέπει να γνωρίζουµε:

1. Μαλάκια:
α. Κεφαλόποδα (Χταπόδια, Καλαµάρια, Σουπιές,

Μοσχιοί , Θράψαλα, κ.λπ.). Τα βρίσκουµε στην
αγορά, εί τε ως νωπά, εί τε ως κατεψυγµένα ή ως
αποψυγµένα, δηλ. ως κατεψυγµένα που αποψύχθη-
καν.

§ Νωπά: Προσέχουµε ιδίως την οσµή, η οποία
πρέπει  να είναι  η οσµή της θάλασσας. Οποιαδήπο-
τε άλλη οσµή θεωρεί ται  µη φυσιολογική. Επίσης, η
σάρκα πρέπει  να είναι  συµπαγής, ελαστική, γυαλι -
στερή και  τα πλοκάµια-βεντούζες να είναι  ανθεκτι -
κά στο τράβηγµα.

§ Κατεψυγµένα: Τα κατεψυγµένα πρέπει  να
συντηρούνται , στο σηµείο πώλησης, σε καταψύκτη
στους –18 βαθµούς Κελσίου, να πωλούνται  συσκευα-
σµένα και  να φέρουν τι ς προαναφερόµενες
ενδείξεις.

β. ∆ίθυρα (Μύδια, Κυδώνια, Γυαλιστερές, Στρ-
είδια, κ.λπ.): Πωλούνται  συσκευασµένα σε µικρές
συσκευασίες, (συνήθως σε δίχτυ) οι  οποίες φέρουν
το υγειονοµικό σήµα, καθώς και  όλες τι ς υποχρεωτι -
κές ενδείξεις.

Σε κάθε περίπτωση τα οστρακοειδή πρέπει να
είναι ζωντανά, πριν καταναλωθούν και ο
έλεγχός τους είναι εύκολος. 

Τα κελύφη τους πρέπει  να είναι  ερµητικά κλειστά,
ή, αν είναι  µερικώς ανοιχτά, µε την ελάχιστη πίεση,
πάνω στο κέλυφος, πρέπει  να κλείνουν ερµητικά
µόνα τους. Αν τα κελύφη τους είναι  ανοικτά, ΕΙΝΑΙ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

Τα µύδια πωλούνται , µε κέλυφος ή αποκελυφωµέ-
να και  κατεψυγµένα. Τα αποκελυφωµένα συσκευά-
ζονται , µέσα σε πλαστικές σακούλες, µε µια ποσότ-
ητα πόσιµου νερού. Στην συσκευασία τους, πρέπει
να φέρουν όλες τι ς υποχρεωτικές ενδείξεις, που
προαναφέρθηκαν. 

Τα κατεψυγµένα πρέπει  να φέρουν, οµοίως, όλες
τις υποχρεωτικές ενδείξεις. To ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – Κέν-
τρο Ελέγχου και  Πρόληψης Νοσηµάτων για την προ-
στασία των καταναλωτών από τον ιό της ηπατί τιδας
Α, συστήνει  µαγείρεµα των οστρακοειδών στον ατµό,
για τουλάχιστον 90 δευτερόλεπτα ή βράσιµό τους
στους 85-90 βαθµούς Κελσι όυ, για 4 λεπτά πριν την
κατανάλωση.

γ. Γαστερόποδα (σαλιγκάρια). ∆ιατίθενται  στην 

αγορά, εί τε ως νωπά, χωρίς συσκευασία, εί τε ως 
κατεψυγµένα. Τα νωπά πρέπει  να είναι , οπωσδή-

ποτε, ζωντανά. Τα κατεψυγµένα πρέπει  να φέρουν,
στη συσκευασία τους, όλες τι ς υποχρεωτι κές
ενδείξεις.

2. Εχινόδερµα: Είναι  οι  γνωστοί  µας αχινοί , oι
οποίοι  πρέπει  να είναι  ζωντανοί , όταν καταναλώνον-
ται . Η διαπίστωση αυτή, γίνεται  µε απλή παρα-
τήρηση, κατά την οποία βλέπουµε να κινούνται  τα
αγκάθια τους.

3. Μαλακόστρακα: Συµπερι λαµβάνονται
Γαρίδες, Καραβίδες, Αστακοί , Καβούρια, Ψείρες,
Γάµπαρι , κ.λπ. 

Όταν είναι  ζωντανά εµφανίζουν κινήσεις στις κερ-
αίες και  στα πόδια. Πρέπει  να έχουν την ευχάριστη
οσµή της θάλασσας, τα αρθρωτά τους µέρη να είναι
στερεά προσκολληµένα στο σώµα, η επιφάνειά
τους να είναι  γυαλιστερή και  το κεφάλι  τους δεν πρέ-
πει  να φέρει  µαύρες εστί ες ή να είναι  όλο µελανια-
σµένο. Τα κατεψυγµένα πρέπει  να φέρουν, στη
συσκευασία τους, όλες τι ς προβλεπόµενες
ενδείξεις.
Πριν από κάθε προµήθεια θαλασσινών, επιστρα-
τεύουµε όλη την προσοχή µας. Τα θαλασσινά, γενικά,
είναι  εξαιρετικά ευαίσθητα. 
Η οσµή και  η εξωτερική όψη τους είναι  τα πιο σταθ-
ερά χαρακτηριστικά, για να κρίνουµε την καταλ-
ληλότητά τους. 
Πρέπει  να ελέγχουµε, πάντα, το βάρος των προϊόν-
των, όταν τα αγοράζουµε (να τα ζυγί ζουµε και
αλλού).

Ορισµένα είδη θαλασσινών διαφέρουν ελάχιστα
µεταξύ τους στην µορφολογία, διαφέρουν όµως, όσον
αφορά την τιµή πώλησης τους, πχ. καλαµάρια-θρά-
ψαλα, χταπόδια-µοσχιοί , µπαρµπούνια-κουτσο-
µούρες. 
Πρέπει  να προσέχουµε καλά, την πινακίδα που
αναγράφουν τι ς πληροφορί ες της ονοµασίας
πώλησης. 
Το ίδιο πρέπει  να κάνουµε επίσης για τα κατε-
ψυγµένα αλιεύµατα, που πωλούνται  µετά από από-
ψυξη τους και  στα οποία πρέπει  να αναγράφεται
ότι  είναι  αποψυγµένα, στην πινακίδα πώλησης τους,
ώστε να µην παραπλανηθούµε, από τους επι τήδειο-
υς.
Τέλος, τα αλιεύµατα που προέρχονται  από υδατο-

καλλιέργειες θαλασσινού ή γλυκού νερού πρέπει  να
αναγράφουν τι ς προαναφερόµενες αναλυτι κά
ενδεί ξει ς επίσης στην πινακίδα πώλησης τους.
Ενδεικτικά στα είδη αυτά περιλαµβάνονται  κυρίως
τσιπούρες, λαβράκια, φαγκριά, µυλοκόπια, χιόνες
ή µυτάκια, σολοµός, γαρίδες, πέστροφες κ.ά. Θα
πρέπει  να επισηµανθεί , η µεγάλη οµοιότητα τους µε
τα άγρια είδη, αλλά και  η µεγάλη διαφορά στις
τιµές τους, µε συνακόλουθο τον κίνδυνο παραπλάν-
ησης του καταναλωτή.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας
απευθυνθούµε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες
09:00 – 14:30.

ΚΕΠΚΑ: Συµβουλές για το σαρακοστιανό τραπέζι

48



Tετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-5 

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

Εγκωµιαστικά σχόλια απέσπασε από τους επισκέ-
πτες η οµαδική έκθεση του Τµήµατος Φωτογρα-
φίας της ∆ΗΚΕΑ µε θέµα τα «Ξωκλήσια» των

Αχαρνών, τα εγκαίνια της οποίας πραγµατοποιήθηκαν
στις 9 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 16 του
µηνός.

Ο επισκέπτης της έκθεσης έχει τη δυνατότητα να δει
το αποτέλεσµα του φωτογραφικού οδοιπορικού 16
φωτογράφων , στα ξωκλήσια του ∆ήµου Αχαρνών, οι
οποίοι παρουσιάζουν την δική τους οπτική στο θέµα.
Παράλληλα, σε αυτήν, συµµετέχει και ο Πρωτοπρε-
σβύτερος π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ο οποίος παρουσιά-

ζει το δικό του φωτογραφικό έργο, ενώ στα εγκαίνια της
έκθεσης πληροφορίες για την ιστορικότητα που έχουν τα
ξωκλήσια του ∆ήµου Αχαρνών έδωσε ο υπάλληλος του
∆ήµου Βασίλης Αβραµίδης, ο οποίος αυτό τον καιρό
συντάσσει διδακτορική διατριβή µε θέµα τα Ξωκλήσια
του ∆ήµου Αχαρνών.

Στις δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασ-
σαβός εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς τους υπε-
υθύνους της έκθεσης και την Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ  Μαρία
Ναυροζίδου, που είχε την γενική εποπτεία και οργάνωση
της έκθεσης και δήλωσε:»Ο ∆ήµος Αχαρνών στηρίζει τον
Πολιτισµό, που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι µιας
σύγχρονης πόλης µε ανθρώπινο πρόσωπο και προοπτική
ανάπτυξης. Τα Βυζαντινά, Μεταβυζαντινά και νεότερα
ξωκλήσια του ∆ήµου Αχαρνών είναι µέρος της πολιτιστι-
κής εξέλιξης του τόπου. Η καλλιτεχνική οπτική των
φωτογράφων που συµµετέχουν στην έκθεση καταγράφ-
εται µε τον πιο εκφραστικό τρόπο στη εξαιρετική οµαδι-
κή έκθεση Φωτογραφίας από το Τµήµα Φωτογραφίας

∆ήµου Αχαρνών «.
Σχετικά µε τα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία

της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Αχαρνών, ο ∆ήµος
Αχαρνών έχει απευθυνθεί προς το Υπουργείο Πολιτι-
σµού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και
την Περιφέρεια Αττικής, µε σκοπό την έγκριση των σχε-
τικών µελετών και τη χρηµατοδότη των έργων, τα οποία
θα γίνουν από εξειδικευµένα συνεργεία που έχουν την
τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να παρέµβουν σε ανά-
λογης ιστορικότητας µνηµεία.

Για τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στο παλαιό Νεκροτα-
φείο (µνηµείο µεταβυζαντινών χρόνων) υπάρχει
«ώριµη» µελέτη και το έργο αναµένεται να ενταχθεί στον
Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής και να δροµο-
λογηθούν οι εργασίες, ενώ για τον Ιερό Ναό Μεταµορ-
φώσεως του Σωτήρος (Βυζαντινό µνηµείο), έχει εκπον-
ηθεί σχετική µελέτη από τη ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων και εκκρεµεί
η κατά νόµο έγκρισή της.

Την ευχάριστη είδηση ότι τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου δηµοπρατείται το έργο
για την κατασκευή του Λιοσιώτικου σπιτιού του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισµού η
«ΓΡΙΖΑ», ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς το βράδυ του Σαββάτου
10 Φεβρουαρίου.

Στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα του κέντρου ψυχα-
γωγίας το «Έλατο» και µε το προοπτικό σχέδιο του Λιο-
σιώτικου Σπιτιού να δεσπόζει σε γιγαντοοθόνη, ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής, από το βήµα της εκδήλωσης της ΓΡΙΖΑΣ για
την ετήσια χοροεσπερίδα της, προέτρεψε τον Αντιδήµαρχο
Τεχνικών Έργων Θανάση Σχίζα, να δοθεί ιδιαίτερη προ-
σοχή στη διαδικασία δηµοπράτησης, ώστε το έργο να
προχωρήσει µε ταχύτητα. Καταλήγοντας ο ∆ήµαρχος επε-
σήµανε επίσης πως εντός των ηµερών ξεκινούν τα µεγάλα

έργα που ο ίδιος και οι συνεργάτες του πέτυχαν µε πολύ κόπο. Με την ευχή για τη γρή-
γορη υλοποίηση τους , αφιέρωσε το κοµµάτι του στον πρώην Κοινοτάρχη Άνω Λιοσίων
Νίκο Ατζάµπο που ήταν και το τιµώµενο πρόσωπο της βραδιάς, καθώς ήταν εκείνος
που το 1957 έφερε στον τόπο το ηλεκτρικό ρεύµα.

ΆΆµµεεσσαα  ηη  δδηηµµοοππρράάττηησσηη
του Λιοσιώτικου Σπιτιού της ΓΡΙΖΑΣ

Τα Βυζαντινά, Μεταβυζαντινά και νεότερα ξωκλήσια είναι µέρος
της πολιτιστικής εξέλιξης του τόπου.

Εγκωµιαστικά σχόλια απέσπασε από τους επισκέπτες 
η οµαδική έκθεση του Τµήµατος Φωτογραφίας της

∆ΗΚΕΑ µε θέµα τα «Ξωκλήσια» των Αχαρνών 
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Π
ρογραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο
«∆ιάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και

εργασίες συντήρησης στο δηµοτικό γήπεδο
ποδοσφαίρου του Α? Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου
Χαϊδαρίου», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου,
Μιχάλης Σελέκος. Το έργο, προϋπολογισµού
360.100 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατοδοτείται από
πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είναι  η λειτουργική
αναβάθµιση του δηµοτικού γηπέδου
ποδοσφαίρου επί  των οδών Ηρώων

Πολυτεχνείου και 3ης Σεπτεµ

βρίου, στο ∆άσος Χαϊδαρίου, προκειµένου να
αποτελέσει  ασφαλή χώρο άθλησης και
προπόνησης για σειρά αθλητικών σωµατείων του
∆ήµου Χαϊδαρίου. Το έργο αφορά στην
αποµάκρυνση του υπάρχοντος φυσικού
χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου
και στη διάστρωση νέου συνθετικού. Το συνολικό
εµβαδόν του φυσικού χλοοτάπητα που πρόκειται
να αποξηλωθεί και να αντικατασταθεί είναι 8.600
τ.µ.

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε
τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου

Αναβαθµίζεται το δηµοτικό γήπεδο 
ποδοσφαίρου στο ∆άσος Χαϊδαρίου

ΣΣύύλλλληηψψηη  2255χχρροοννοουυ
γγιιαα  ααππεείίθθεειιαα  κκααιι  ααππεειιλλήή

σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΓΓιιαα  ααππεείίθθεειιαα  κκααιι  ααππεειιλλήή  σσυυννεελλήήφφθθηη  έέννααςς

2255χχρροοννοοςς  οοδδηηγγόόςς  ΦΦ//ΓΓ  οοχχήήµµααττοοςς,,  ππρρωωιιννέέςς  ώώρρεεςς
χχθθεεςς    εεννττόόςς  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  λλιιµµέένναα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,

ααππόό  σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ΛΛιιµµεεννιικκήήςς  ΑΑρρχχήήςς..
ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα,,  οο  ααννωωττέέρρωω  ααρρννήήθθηηκκεε  νναα  ττοουυ

δδιιεεννεερργγηηθθεείί  αασσττυυννοοµµιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  ααππόό  δδιιααττεε--
ττααγγµµέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  ΤΤρροοχχααίίααςς
ττοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ  ΛΛιιµµεεννααρρχχεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  νναα

δδηηλλώώσσεειι  κκααιι  νναα  εεππιιδδεείίξξεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  δδηηλλαα--
δδήή,,  εεννώώ  ααππεειιλλοούύσσεε  τταα  εενν  λλόόγγωω  σσττεελλέέχχηη  ππααρράά

ττιιςς  εεππααννεειιλληηµµµµέέννεεςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ττοουυςς..
ΠΠρροοααννάάκκρριισσηη  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  ααππόό  ττοο  ΚΚεεννττρριικκόό

ΛΛιιµµεεννααρρχχεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..

Με θρησκευτική κατάνυξη 
ο εορτασµός του Αγίου Βλασίου,

Πολιούχου των Αχαρνών

Με µεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη πραγµατοποιήθηκε και φέτος ο
εορτασµός του Αγίου Βλασίου Πολιούχου των Αχαρνών, την Κυριακή 11
Φεβρουαρίου 2018.

Ο εορτασµός του Αγίου Βλασίου ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής µε την Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία, Συλλειτουργούντων των Σεβασµιότατων Μητροπολιτών, Ηλιουπό-
λεως κ. Θεοδώρου και Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιου.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ακολούθησε η Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και της Σεπτής Εικόνας του Αγίου Βλασίου, συνοδεία των Σεβασµιότατων Μητροπολιτών και πλήθους 
κληρικών, του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, εκπροσώπων του Ελληνικού

Κοινοβουλίου και των Πολιτικών κοµµάτων, εκπροσώπων των Ενόπλων ∆υνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας, Περιφερειακών Συµβούλων, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών
Συµβούλων του ∆ήµου Αχαρνών και άλλων επισήµων καθώς πλήθους κόσµου.

Με αφορµή τον εορτασµό του Πολιούχου των Αχαρνών Αγίου Βλασίου ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός απεύθυνε το εξής µήνυµα:

"Σήµερα 11 Φεβρουαρίου, εορτάζουµε και τιµούµε τον Πολιούχο και Προστάτη της
πόλης µας, Άγιο Βλάσιο. Τον ένδοξο Ιεροµάρτυρα της Εκκλησίας µας που µε την ιδιότ-
ητα του Ιατρού, αφιέρωσε τη ζωή του στην ανιδιοτελή προσφορά των υπηρεσιών του
στον συνάνθρωπο. Ανήµερα του εορτασµού του Αγίου Βλασίου η πόλη των Αχαρνών
εορτάζει µε θρησκευτική ευλάβεια και οι συµπολίτες µας, αποζητούν την Ευλογία και
τη Φώτιση του Αγίου".

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΑΑΙΙΜΜΟΟ∆∆ΟΟΣΣΙΙΑΑ

10 Λεπτά από το χρόνο σου... µπορεί να σώσουν
µια ανθρώπινη ζωή!

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 3µµ-8µµ
στο ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 
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«Το Θέατρο βελτίους ποιείν τους πολίτες» - Αριστοτέλης«Το Θέατρο βελτίους ποιείν τους πολίτες» - Αριστοτέλης

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Πρόσκληση συµµετοχής στη νέα παραγωγή 2017-2018

Το τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
∆ήµου Ελευσίνας, ανακοινώνει την έναρξη της
προετοιµασίας της Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου
Ελευσίνας για το 2018, που για 12η συνεχή χρο-
νιά µε συστηµατική δουλειά και θεατρική αγωγή,
υπηρετώντας το θέατρο και τον πολιτισµό, έχει
καταξιωθεί µε τη δραστηριότητά της στους
κατοίκους της πόλης και πολλούς δήµους της
Αττικής καθώς και σε άλλους νοµούς της χώρας.

Η Ελευσίνα – πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2021 – γενέτειρα του Αισχύλου, απο-
λαµβάνει µια µοναδική θέση στην ιστορία της
εθνικής µας τέχνης, του θεάτρου, αναπόσπαστου
στοιχείου της πολιτιστικής της κληρονοµιάς και η
λειτουργία της Θεατρικής Σκηνής είναι µεγάλη
ευθύνη για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου.

Καλούµε τους δηµότες µας να στηρίξουν και φέτος το σπουδαίο αυτό θεσµό µε τη συµµετοχή τους στη δραστηρι-
ότητα της Θεατρικής Σκηνής ενηλίκων.

Πληροφορίες: στο Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α, τηλ.: 210-5565614.
Για περισσότερες διευκρινήσεις, κ. ∆ηµήτρης Θεοδώρου, τηλ.:697/2297567. Υπεύθυνος Θεατρικής Σκηνής κ.

∆ηµήτρης Ανδρώνης, τηλ.: 697/2072522.

Μιά αγκαλιά η Ελευσίνα µε τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις

Τ
α νιάτα, το κέφι και η καλή διάθεση αψήφι-
σαν τη βροχή και σκόρπισαν χρώµατα σε
όλη την πόλη, από την Άνω Ελευσίνα µέχρι

την παραλία όπου κατέληξε η ποµπή των καρνα-
βαλιστών. 

Μετά από 89 χρόνια αναβίωσε το έθιµο των
"µουτζουρωµένων" στην πλατεία. Πρωταγωνιστές
όλα τα παιδιά µε τους γονείς τους που πήραν
µέρος στην υπέροχη γεµάτη φαντασία και χρώµατα
παρέλαση. 

Το κέφι και η ξενοιασιά θα συνεχισθούν κι αυτό
το Σαββατοκύριακο µε τις εκδηλώσεις της Καρνα-
βαλούπολης στη Μαγούλα.
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ΚΚοοππήή  ββαασσιιλλόόππιιττααςς  σσττηη  ΣΣττέέγγηη  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ
Θα υπάρξει από τον ∆ήµο προσθήκη δύο νέων τµηµάτων, σύγχρονων χορών και χορωδίας/φιλαρµονικής.

Τ
ην πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η
Στέγη Πολιτισµού Χαϊδαρίου, την Κυριακή
11 Φεβρουαρίου 2018, µε την παρουσία

των πολιτιστικών τµηµάτων του ∆ήµου, δασκάλων
και µαθητών, µετά από κάλεσµα της ∆ιεύθυνσης
Νεολαίας Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν
χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέ-
κος, ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Αθλητικών και
Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Νίκος Καραγιάννης, ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
Λεωνίδας Βουλγαρίδης, και η ∆ηµοτική Σύµβου-
λος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής,
Ελένη Θερµού.

Ο ∆ήµαρχος ευχήθηκε µια καλή και δηµιουργι-
κή χρονιά για όλα τα τµήµατα, ευχαριστώντας τη
διεύθυνση πολιτισµού και όλους τους δασκάλους
για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν υπογραµ-
µίζοντας πως, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν,
ο ∆ήµος κάνει το καλύτερο δυνατό για τη σωστή
λειτουργία των τµηµάτων πολιτισµού. «Να βάλο-
υµε ένα στοίχηµα φέτος να πάµε πολύ καλά και του
χρόνου να πάµε ακόµα καλύτερα, βελτιώνοντας και
τις εγκαταστάσεις, να πάρουµε - αν µπορούµε - και
κάποιους επιπλέον δασκάλους και να δηµιουργή-
σουµε και κάποια επιπρόσθετα τµήµατα» υπο-
γράµµισε ο κος Σελέκος.

Στον δικό του χαιρετισµό, ο κος Καραγιάννης
έδωσε ευχές για µια καλή, δηµιουργική και πολι-
τιστική χρονιά, τονίζοντας και αυτός µε τη σειρά του
την πολύ καλή προσπάθεια που έχει γίνει, κάτι

που «οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στους
δασκάλους του πολιτιστικού τµήµατος που κάνουν
το καλύτερο δυνατό για να αντεπεξέλθουν στο
πολιτιστικό έργο που θέλουµε να προσφέρουµε
στην πόλη», φέρνοντας «ένα αποτέλεσµα που
σιγά - σιγά φαίνεται, µε τον πολιτισµό που παρά-
γεται». Ο Αντιδήµαρχος αναφέρθηκε και στην πρό-
ταση που θα υπάρξει από τον ∆ήµο για προσθήκη
δύο νέων τµηµάτων, σύγχρονων χορών και χορ-
ωδίας/φιλαρµονικής.

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας συµµε-
τείχαν και απηύθυναν χαιρετισµό οι δάσκαλοι του
πολιτιστικού τµήµατος, ενώ υπήρξε και κλήρωση
µε δώρο για τους νικητές τα δίδακτρα της υπό-
λοιπης σχολικής χρονιάς. Ακολούθησε γλέντι το
οποίο διοργάνωσαν τα µέλη του χορευτικού τµή-
µατος.



Tετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-9
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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 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών  ∆ηµοτι-
κής Επιτροπής Περιβάλλον τος

& Πολιτικής Προστασίας (Ν.
3013/2002 και 3463/2006), για το

έτος 2018.
Αρ. Απόφ .: 10

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)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)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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)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, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 12ο  θέµα  ηµε-
ρήσιας διάταξης µε τίτλο: «Ορισµός
µελών ∆ηµοτικής Επιτροπής Περι-
βάλλοντος & Πολιτικής Προ-
στασίας (Ν. 3013/2002 και
3463/2006), για το έτος 2018»,
έθεσε υπόψη των µελών του
συµβουλίου, ότι  θα πρέπει το
Σώµα να προβεί στον ορισµό
µελών για την 11 µελή Επιτροπή
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου για το έτος 2018, εκ των
οποίων τα έξι (6) να είναι αιρετοί,
τρεις (3) από την παράταξη της
πλειοψηφίας, και τρεις (3) από τη
µειοψηφία. Επίσης προτείνεται η
συµµετοχή τριών (3) Πολιτών και
δύο (2) υπηρεσιακών στελεχών
του ∆ήµου, σχετικών µε τα ζητή-
µατα Περιβάλλοντος, και  προτείνει
τους κάτωθι :

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ –
ως Πρόεδρο (∆ηµοτικό Σύµβουλο
της Πλειοψηφίας)
ΤΣΙΓΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ως Αντι-
πρόεδρο (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Πλειοψηφίας)
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ –ως Μέλος
(∆ηµοτικό Σύµβουλο της Πλειοψ-
ηφίας)
ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ως
Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφίας)
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ως
Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφίας)
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ως
Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφίας
ΤΟΠΑΛΙ∆Η ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-
(πολίτης)
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ- (πολίτης)
ΚΟΥΜΠΑΡ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ -
(πολίτης)
ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ-(Υπηρεσιακό
στέλεχος του ∆ήµου, σχετικό µε
τα ζητήµατα Περιβάλλοντος)
ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ--(Υπηρε-
σιακό στέλεχος του ∆ήµου, σχε-
τικό µε τα ζητήµατα Περιβάλλον-
τος)

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την πρόταση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα
πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ του  «Ορισµού µελών
∆ηµοτικής Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος & Πολιτικής Προστασίας (Ν.
3013/2002 και 3463/2006), 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)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
20)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
21)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και αποφ ασίζει 
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως µέλη της  ∆ηµοτικής
Επιτροπής Περιβάλλον τος &
Πολιτικής Προστασίας (Ν.
3013/2002 και 3463/2006), για το
έτος 2018, τους  κάτωθι :

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ –
ως Πρόεδρο (∆ηµοτικό Σύµβουλο
της Πλειοψηφ ίας)
ΤΣΙΓΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ως Αν τι-
πρόεδρο (∆ηµοτικό Σύµβουλο
της Πλειοψηφ ίας)
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ –ως Μέλος
(∆ηµοτικό Σύµβουλο της Πλειοψ-
ηφ ίας)
ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ - ως
Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφ ίας)
ΜΠΑΚΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ-ως Μέλος
(∆ηµοτικό Σύµβουλο της Μειοψ-
ηφ ίας)
ΓΚΟΛΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ- ως
Μέλος (∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Μειοψηφ ίας)
ΤΟΠΑΛΙ∆Η ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ- ως
Μέλος (πολίτης)
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ- ως Μέλος
(πολίτης)
ΚΟΥΜΠΑΡ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ως
Μέλος (πολίτης)
ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ- ως Μέλος
(Υπηρεσιακό στέλεχος του
∆ήµου, σχετικό µε τα ζητήµατα
Περιβάλλον τος)
ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ- ως Μέλος
(Υπηρεσιακό στέλεχος του
∆ήµου, σχετικό µε τα ζητήµατα
Περιβάλλον τος

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό   10.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο

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.      

Αρ. απόφ .: 12/2018

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών  Εκτιµ-
ητικής Επιτροπής Κιν ητής Περ-

ιουσίας (άρθρο 126, του Ν.
3463/2006), 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 δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’α-
ριθµ. 963/12-01-2018 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου κ. Αντώνιου Ν.
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 Α 8́7). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρ-
όντα ήταν τα 21 και απόντα 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
20.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21.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. 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 πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Ν. Καρ-
αµπούλας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης,  εισηγούµενος το 14ο

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Ορισµός µελών Εκτιµητικής Επιτρο-
πής Κινητής Περιουσίας (άρθρο 126,
του Ν. 3463/2006), για το έτος 2018»,
έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου την αναγκαιότητα να
συγκροτηθεί η ανωτέρω Τριµελής Επι-
τροπή,  σύµφωνα µε το άρθρο 126 του
Ν. 3463/2006, προκειµένου να µπορεί
ο ∆ήµος να προβεί σε εκτίµηση της κιν-
ητής περιουσίας που υπάρχει ή περι-
έρχεται στην κυριότητά του, και προ-
τείνει στο Σώµα, τους κάτωθι :

1.Τον κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
ΑΒΡΑΑΜ – ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
2.Τον κο ΤΣΟΛΕΡΙ∆Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ, και
3.Τον κο ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η  ΝΙΚΟΛΑΟ –
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ – ∆ηµο-
τικό Υπάλληλο.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο να  αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την προ-
αναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη :
1.Την  εισήγηση και την πρόταση του
Προέδρου, κου Αντωνίου Καραµ-
πούλα, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 126, του Ν.
3463/2006,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ  του Ορισµού µελών Εκτιµητι-
κής Επιτροπής Κινητής Περιουσίας
(άρθρο 126, του Ν. 3463/2006), για το
έτος 2018, τάχθηκαν είκοσι  ένα (21)
µέλη του συµβουλίου, και ονοµαστι-
κά 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
20.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως Μέλη της  Εκτιµητικής Επι-
τροπής Κινητής Περιουσίας, σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 126, του Ν.
3463/2006, για το έτος 2018, τους
κάτωθι :

1.Τον κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΒΡΑΑΜ
– ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
2.Τον κο ΤΣΟΛΕΡΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
– ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, και
3.Τον κο ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η  ΝΙΚΟΛΑΟ –
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ – ∆ηµο-
τικό Υπάλληλο.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπο-
γράφεται  ως  κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα  αριθµό 12/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

1ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .:  11

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών  τριµε-
λούς Επιτροπής, βάσει της παρ.

1 του άρθρου 7, του Π. ∆/τος
270/81 (εκτίµηση ακιν ήτων ), 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.
963/12-1-2018 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΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 21
και απόντα τα 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
12) Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 13ο θέµα µε τίτλο: «Ορισµός
µελών τριµελούς Επιτροπής, βάσει
της παρ. 1 του άρθρου 7, του Π.
∆/τος 270/81 (εκτίµηση ακινήτων),
για το έτος 2018», έθεσε υπόψη
των µελών ότι, οι δηµοπρασίες
µίσθωσης  ακινήτων, για τη στέγα-
ση των υπηρεσιών, καθώς και
εκµίσθωσης ακινήτων του ∆ήµου,
διεξάγονται σε δύο φάσεις, µετά
την δηµοσίευση της διακήρυξης.
Για τη διεξαγωγή της πρώτης (Α΄)
φάσης, πρέπει να ορισθεί,  σύµφω-
να µε το άρθρο 7, του Π.∆/τος
270/1981, µία επιτροπή, αποτε-
λούµενη από δύο (2) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενός (1)
εκ των οποίων οριζόµενου ως
Προέδρου αυτής, καθώς και ενός
µηχανικού της Τεχνικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου. Η επιτροπή,
µετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει
την καταλληλότητα των προσφερ-
οµένων ακινήτων και για το αν
πληρούν τους όρους της οικείας
διακήρυξης και συντάσσει σχετική
έκθεση, αιτιολογώντας επαρκώς
τους λόγους τυχόν αποκλεισµού
του ακινήτου.  

Ακόµη, σύµφωνα µε
την παρ 1, του άρθρου 7, του
Π.∆/τος 270/81, ορίζεται ότι:
«Η δηµοπρασία εκποιήσεως ακινή-
των κτηµάτων των δήµων και κοι-
νοτήτων ενεργείται µετά προηγο-
υµένην καταµέτρησιν και εκτίµησιν
του εκποιουµένου κτήµατος, παρ'
επιτροπής, οριζοµένης υπό του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβου-
λίου και αποτελουµένης εκ δύο
µελών αυτού, του ενός οριζοµένου
ως προέδρου αυτής και ενός µηχα-
νικού της τεχνικής υπηρεσίας του
∆ήµου ή της κοινότητος ή όπου
δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ
ενός µηχανικού ή υποµηχανικού
της ΤΥ∆Κ οριζοµένου υπό του
δηµάρχου ή του Νοµάρχου (όπου
στο παρόν διάταγµα αναφέρεται
«Νοµάρχης ή Νοµαρχία» µετά την
εφαρµογή του Ν. 2503/1997
νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας ή η Περιφέρεια
αντίστοιχα) κατά περίπτωσιν.»

Στη συνέχεια,  ο κος Πρόεδρος
προτείνει  ως µέλη της τριµελούς
Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων
για το έτος 2017, βάσει της παρ. 1
του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 ,
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους
κ.κ. :
1. Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ως ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, µε
αναπληρωτή του τον κο ΤΣΙΓΚΟ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ.
2. Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, µε αναπληρώτρια
του την κα ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ, 
και ως µηχανικό της Τεχνικής
Υπηρεσίας, τον κ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ,
∆/ντή Πολεοδοµίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών ειδικότ-
ητας ΠΕ3 Πολιτικών – Μηχανικών
του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Ως Γραµµατέα της ανωτέρω Επιτρ-
οπής, προτείνει τη ∆ηµοτική
υπάλληλο κα ΚΩΣΤΑΛΑΜΑΝΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
• το άρθρο 7, του Π.
∆/τος 270/81,
• Την πρόταση του
Προέδρου, κου Αντώνιου Καραµ-
πούλα,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ του Ορισµού µελών
τριµελούς Επιτροπής, βάσει της
παρ. 1 του άρθρου 7, του Π.
∆/τος 270/81 (εκτίµηση ακινήτων),
για το έτος 2018, τάχθηκαν είκοσι
ένα  (21) µέλη του συµβουλίου, και
ονοµαστικά 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 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως µέλη της τριµελούς
Επιτροπής, βάσει της παρ. 1 του
άρθρου 7, του Π. ∆/τος 270/81
(εκτίµηση ακιν ήτων ), για το έτος
2018, τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους  κ.κ. :
1. Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α
ΜΕΛΕΤΙΟ ως ΠΡΟΕ∆ΡΟ, µε
αν απληρωτή του τον  κο ΤΣΙΓΚΟ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ.
2. Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, µε αν απληρώτρια
του την  κα ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ, 

και ως µηχαν ικό της Τεχν ικής
Υπηρεσίας, τον  κ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ,
∆/ν τή
Πολεοδοµίας και Τεχν ικών
Υπηρεσιών  ειδικότητας ΠΕ3
Πολιτικών  – Μηχαν ικών  του
∆ήµου
Ασπροπύργου.

Ως Γραµµατέα της αν ωτέρω
Επιτροπής, ορίζεται η ∆ηµοτική
υπάλληλος κα ΚΩΣΤΑΛΑΜΑΝΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό
11/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο
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  Τριµε-
λούς Επιτροπής για την

εκτίµηση της εν  ζωή αξίας των
ζώων  που πρόκειται υποχρεω-
τικά ν α σφ αγούν  ή ν α θαν α-

τωθούν , για το έτος 2018.

Αρ. Απόφ .: 13

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 15ο  θέµα  ηµε-
ρήσιας διάταξης µε τίτλο: «Ορισµός
µελών Τριµελούς Επιτροπής για
την εκτίµηση της εν ζωή αξίας των
ζώων που πρόκειται υποχρεωτικά
να σφαγούν ή να θανατωθούν, για
το έτος 2018», έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου, ότι σύµφ-
ωνα µε το υπ  ̀αριθµ οικ.79/04-01-
2017 έγγραφο του Τµήµατος
Υγείας των Ζώων, της ∆/νσης Αγρ-
οτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Περ. Εν. ∆υτ. Αττικής, Γενικής
∆/νσης Περ. Αγρ. Οικ. & Κτην/κης,
Περιφέρειας Αττικής, η Υπηρεσία
καλείται να ορίσει ένα µέλος µε τον
αναπληρωτή του για την συγκρότ-
ηση της Τριµελούς Επιτροπής,
από την Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής. 
Η Επιτροπή θα είναι αρµόδια για
την εκτίµηση της εν ζωή αξίας των
ζώων που πρόκειται υποχρεωτικά
να σφαγούν ή να θανατωθούν
λόγω προσβολής τους από
λοιµώδη νοσήµατα, σύµφωνα µε
την υπό έκδοση ΚΥΑ για το έτος
2018 ,  προτείνεται ως τακτικό
µέλος η ∆ηµοτική Υπάλληλος, κα
Ισιδώρα Αθανασίου, µε αναπ-
ληρώτρια αυτής, τη ∆ηµοτική
Υπάλληλο, κα Σοφία Πετρή 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Το υπ  ̀ αριθµ οικ.79/04-01-2017
έγγραφο του Τµήµατος Υγείας
των Ζώων, της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περ.
Εν. ∆υτ. Αττικής, Γενικής ∆/νσης

Περ. Αγρ. Οικ. & Κτην/κης, Περιφ-
έρειας Αττικής
Την πρόταση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία ΥΠΕΡ του  «Ορισµού
µελών  Τριµελούς Επιτροπής για
την  εκτίµηση της εν  ζωή αξίας
των  ζώων  που πρόκειται
υποχρεωτικά ν α σφ αγούν  ή ν α
θαν ατωθούν , για το έτος 2018,
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 , µετά του
αν απληρωτή του, για την
συγκρότηση της Τριµελούς Επι-
τροπής, από την  Περιφ ερειακή
Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, για
την  εκτίµηση της εν  ζωή αξίας
των  ζώων  
που  πρόκειται υποχρεωτικά ν α
σφ αγιασθούν   ή ν α θαν ατωθ-
ούν , για το έτος 2018,  την
∆ηµοτική Υπάλληλο κα Ισιδώρα
Αθαν ασίου ως τακτικό µέλος
και την  ∆ηµοτική Υπάλληλο κα
Σοφ ία Πετρή 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   13.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    



12-θριάσιο Tετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 

ΓΑΜΟΣ 
Ο Χρήστος Παππάς του Ιωάννη και της

Ελένης το γένος Μαυροειδή, 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι  Αττικής και

κατοικεί στο Γαλατάκι Κορινθίας και η
Νερούτσου Μαρία του Αντωνίου και της

Παρθένας το γένος Μιχαηλίδου, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στις Αχαρνές θα παντρευτούν 
στο δηµαρχείο Κορίνθου.

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

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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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.      

Αρ. απόφ.: 9/2018

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών της Επιτρο-
πής Εποπτείας και Ελέγχου ∆ικαιο-
λογητικών δυνητικά ωφελουµένων

από το Κοινωνικό Κατάστηµα
Αλληλεγγύης,  του ∆ήµου Ασπρ-

οπύργου « ο Πλησίον» (Σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του

Κοινωνικού Καταστήµατος, Αρ.
Αποφ. 68/της 2ης Συνεδρίασης του

2012, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ασπροπύργου.

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. 963/12-01-2018 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου κ. Αντώνιου Ν.
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 Α 8́7). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρ-
όντα ήταν τα 21 και απόντα 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
20.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21.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. 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 πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Ν. Καρ-
αµπούλας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης,  εισηγούµενος το 10ο
θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Ορισµός µελών της Επιτροπής Επο-
πτείας και Ελέγχου ∆ικαιολογητικών
δυνητικά ωφελουµένων από το Κοινω-
νικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης,  του
∆ήµου Ασπροπύργου « ο Πλησίον»
(Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτο-
υργίας του Κοινωνικού Καταστήµατος,
Αρ. Αποφ. 68/της 2ης Συνεδρίασης του 

2012, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ασπροπύργου», και ενηµερώνει το
Σώµα, ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Λειτουργίας , το Κοινωνικό Κατάστηµα
Αλληλεγγύης του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, “Ο Πλησίον”, λειτουργεί υπό την
εποπτεία του εκάστοτε Εντεταλµένου
Συµβούλου, µε τη συνδροµή δύο Επι-
τροπών, που διασφαλίζουν την κοινωνι-
κή διάσταση της λειτουργίας του.
Η πρώτη Επιτροπή, συγκεντρώνει τα
αιτήµατα όσων επιθυµούν να εξυπηρε-
τούνται, από το Κοινωνικό Κατάστηµα,
και αποφασίζει την έγκριση ή την
απόρριψή τους.

Η Επιτροπή αυτή έχει την ακόλουθη
σύνθεση:

1.Ένας Υπάλληλος της Οικονοµικής
Υπηρεσίας, µε γνώσεις Λογιστή.
2.Ένας Υπάλληλος του Κοινωνικού
Καταστήµατος Αλληλεγγύης.
3.Ο/Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας.
4.Ο/Η Εντεταλµένος Σύµβουλος Κοινω-
νικών ∆οµών.
5.∆ύο ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, από τις
παρατάξεις της δηµοτικής αντιπολίτευ-
σης.
6.Ένας ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την
δηµοτική παράταξη της πλειοψηφίας.

Επίσης, ορίζεται 3µελής Επιτροπή,
επιτόπιου ελέγχου και αυτοψιών, στις
κατοικίες των αιτούµενων συνδροµή,
από τους κάτωθι:

1.Τον ∆ιευθυντή Οργάνωσης, Ποιότ-
ητας, Αποδοτικότητας και Προγραµµα-
τισµού, του ∆ήµου Ασπροπύργου,
2. Έναν υπάλληλο εργαζόµενο Κοινω-
νικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης, και 
3.Έναν ψυχολόγο ή κοινωνιολόγο,
υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου,

και προτείνει ως Επιτροπή Ελέγχου
τους : 

•Τον Υπάλληλο της Οικονοµικής
Υπηρεσίας,  κο ΚΑΡΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ,
•Την Υπάλληλο του Κοινωνικού Παν-
τοπωλείου, κα ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ,
•Τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προ-
στασίας, κο ΣΑΒΒΙ∆Η ΠΑΝΤΕΛΗ,
•Τον Σύµβουλο κοινωνικών ∆οµών, κο
ΚΑΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ,
•Την ∆ηµοτική Σύµβουλο, κα
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ,
•Την ∆ηµοτική Σύµβουλο, κα
ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,
•Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κο
ΓΚΟΛΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,
και  ως Επιτροπή Αυτοψιών τους : 

•Τον ∆ιευθυντή Οργάνωσης, Ποιότητας
Αποδοτικότητας και Προγραµµατι-
σµού, κο ΚΑΡΑΒΑ  ΙΩΑΝΝΗ,
•Την Υπάλληλο- εργαζόµενη στο Κοι-
νωνικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης, κα 
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ,

•Την Κοινωνική Λειτουργό,  Υπάλληλο
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,
κα ΘΕΟ∆OΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, µε
αναπληρώτρια αυτής, την Ψυχολόγο,
κα ΚΟΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ.

Εν συνεχεία των ανωτέρω, ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώµα και την ανάγκη Ορι-
σµού ως Νοµίµου Εκπροσώπου για
την ∆ιαχείριση των Τραπεζικών Λογαρ-
ιασµών του Κοινωνικού Καταστήµατος
Αλληλεγγύης «Ο Πλησίων», για το
έτος 2018, τον Εντεταλµένο Σύµβουλο
Κοινωνικών ∆οµών, κο Καγιά ∆ηµήτρ-
ιο, για την εύρυθµη λειτουργία της ανω-
τέρω ∆οµής. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο να  αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την προ-
αναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη :

1.Την  εισήγηση και τις προτάσεις του
Προέδρου, κου Αντωνίου Καραµ-
πούλα, 
2.Την υπ’ αριθµ.  68/2012 Απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί «Κανονι-
σµού Λειτουργίας του Κοινωνικού
Καταστήµατος «Ο Πλησίων»,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ  του Ορισµού των µελών της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
∆ικαιολογητικών δυνητικά ωφελουµέ

νων από το Κοινωνικό Κατάστηµα
Αλληλεγγύης,  του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου «Ο Πλησίον», (Σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Λειτουργίας του Κοινωνι-
κού Καταστήµατος, Αρ. Αποφ. 68/της
2ης Συνεδρίασης του 2012, του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου Ασπροπύργου),
καθώς και για τον Ορισµό  Νοµίµου
Εκπροσώπου για την ∆ιαχείριση των
Τραπεζικών Λογαριασµών του ανω-
τέρω Κοινωνικού Καταστήµατος, 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
20.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Ορίζει ως Μέλη της  Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου ∆ικαιολογ-
ητικών δυνητικά ωφελουµένων
από το Κοινωνικό Κατάστηµα
Αλληλεγγύης,  του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου « ο Πλησίον» (Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας του Κοινω-
νικού Καταστήµατος, Αρ. Αποφ.
68/της 2ης Συνεδρίασης του 2012,
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπρ-
οπύργου, τους κάτωθι :

Για την  Επιτροπή Ελέγχου : 
•Τον Υπάλληλο της Οικονοµικής
Υπηρεσίας,  κο ΚΑΡΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ,
•Την Υπάλληλο του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, κα ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ,
•Τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προ-
στασίας, κο ΣΑΒΒΙ∆Η ΠΑΝΤΕΛΗ,
•Τον Σύµβουλο κοινωνικών
∆οµών, κο ΚΑΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ,
•Την ∆ηµοτική Σύµβουλο, κα
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ,
•Την ∆ηµοτική Σύµβουλο, κα
ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,
•Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κο
ΓΚΟΛΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

Για την  Επιτροπή Αυτοψιών : 
•Τον ∆ιευθυντή Οργάνωσης, Ποιότ-
ητας Αποδοτικότητας και Προγραµ-
µατισµού, κο ΚΑΡΑΒΑ  ΙΩΑΝΝΗ,
•Την Υπάλληλο- εργαζόµενο στο Κοι-
νωνικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης, κα 
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ,

•Την Κοινωνική Λειτουργό,  Υπάλ-
ληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου, κα ΘΕΟ∆OΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

•Με Αναπληρώτρια αυτής, την
Ψυχολόγο, κα ΚΟΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ.

2. Ορίζει τον Εντεταλµένο Σύµβουλο
Κοινωνικών ∆οµών και ∆ηµοτικό
Σύµβουλο, κο Καγιά ∆ηµήτριο ως
Νόµιµο Εκπρόσωπο, για την
∆ιαχείριση των Τραπεζικών Λογαρ-
ιασµών του Κοινωνικού Καταστή-
µατος Αλληλεγγύης «Ο Πλησίων», για
το έτος 2018.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπο-
γράφεται  ως  κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα  αριθµό 9/2018.    

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

1ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .:  8

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών  Επιτρο-
πής για τη σύν ταξη Πρωτοκόλ-

λων  ακαταλληλότητας ή του
ασύµφ ορου χρησιµοποίησης

µηχαν ηµάτων  και αυτοκιν ήτων
(υπ  ̀αριθµ. 6400/20600/25-05-84

ΦΕΚ Υπ. Αποφ .), 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.
963/12-1-2018 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΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 21
και απόντα 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
12)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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)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
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 9ο θέµα µε τίτλο: «Ορισµός
µελών Επιτροπής για τη σύνταξη
Πρωτοκόλλων ακαταλληλότητας
ή του ασύµφορου χρησιµο-
ποίησης µηχανηµάτων και αυτοκι-
νήτων (υπ  ̀αριθµ. 6400/20600/25-
05-84 ΦΕΚ Υπ. Αποφ.), για το
έτος 2018», ανέφερε ότι το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο, βάσει της  ανω-
τέρω Υπουργικής Απόφασης,
πρέπει να ορίσει ειδική επιτροπή η
οποία θα αποτελείται από τρεις (3)
∆ηµοτικούς Υπαλλήλους, προκει-
µένου ο ∆ήµος να αποσύρει µηχα-
νήµατα και αυτοκίνητα τα οποία
έχουν καταστεί ασύµφορα  και
επικίνδυνα. Η παραπάνω επιτρο-
πή  θα αναλάβει τη σύνταξη του
πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας
και του ασύµφορου της περαιτέρω
χρησιµοποίησης των µηχανηµάτων
και αυτοκινήτων που θα αποσυρθ-
ούν κατά το έτος 2018 και πρότει-
νε ως µέλη αυτής, τους κάτωθι
∆ηµοτικούς Υπαλλήλους:
1. Π Α Τ Ε Ρ Α Κ Η Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

2.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
3.ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
• την υπ` αριθµ.
6400/20600/25-05-84 ΦΕΚ Υπ.
Απόφαση,
• Την πρόταση του
Προέδρου, κου Αντώνιου Καραµ-
πούλα,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ του Ορισµού
µελών  της Επιτροπής για τη
σύν ταξη Πρωτοκόλλων  ακαταλ-
ληλότητας ή του ασύµφ ορου
χρησιµοποίησης µηχαν ηµάτων
και αυτοκιν ήτων  (υπ` αριθµ.
6400/20600/25-05-84 ΦΕΚ Υπ.
Αποφ .), για το έτος 2018, τάχθη-
καν  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 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως µέλη της Επιτροπής
για τη σύν ταξη Πρωτοκόλλων
ακαταλληλότητας ή του ασύµφ ο-
ρου χρησιµοποίησης µηχαν ηµά-
των  και αυτοκιν ήτων  (υπ`
αριθµ. 6400/20600/25-05-84 ΦΕΚ
Υπ. Αποφ .) για το έτος 2018,
τους κάτωθι ∆ηµοτικούς Υπαλ-
λήλους:
1.ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
2.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
3.ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 8/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. 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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ                                                                                                      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::

ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ

ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη  PPiicckkiinngg
&&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ



16-θριάσιο Tετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 


