ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

∆υνητικά πεδία συνεργασίας των δύο πόλεων µπορούν να εντοπιστούν και σε
θέµατα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Πολιτικής προστασίας και Τουρισµού.
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Συνεργασία του ∆ήµου
Αχαρνών µε τον Γαλλικό
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Την Τετάρτη 1η Νοεµβρίου
ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων
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σελ. 3

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

σελ. 2-5

ΤΟΝΟΙ
ΤΟΞΙΚΩΝ
ΘΑΜΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΜΠΑΖΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ακόµη πιο επαχθές καθεστώς
τεκµηρίων θα ισχύσει το 2018
για εκατοµµύρια φορολογούµενους

Κατασκευή πεζογέφυρας στον οικισµό
Γεννηµατά του ∆ήµου Φυλής

για την ασφάλεια
των πολιτών µετά
την ολοκλήρωση
της Περιφερειακής
οδού Αιγάλεω

σελ. 5

«Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση»

Σήµερα το Πανελλήνιο συνέδριο αιρετών γυναικών που
διοργανώνει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Εισήγηση από την ∆ήµαρχο
Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ιωάννα
Κριεκούκη, στην Α΄ Συνεδρία
µε τίτλο «Πολιτικές Ισότητας
στην Αυτοδιοίκηση.
Ευρωπαϊκές πρακτικές
και ελληνική πραγµατικότητα»

σελ. 9

σελ. 2

Σαρωνικός-πετρελαιοκηλίδα:
Η ρύπανση
παραµένει

Τι έδειξαν οι δειγµατοληψίες
του Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών

σελ. 8

2-θριάσιο

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λ. ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη
- Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΤΟΝΟΙ ΤΟΞΙΚΩΝ
ΘΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΠΑΖΑ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ελευσίνα
ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 88, 210-5541216

Μάνδρα
ΚΛΗΡΟΝΌΜΟΙ Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού
Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236
Aχαρνές

∆αβρή Ελευθερία
∆εκελείας 90, 2102477724

Άνω Λιόσια
ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
210-2411911
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ο

ι άσχηµες ειδήσεις σχετικά µε το περιβάλλον δεν έχουν σταµατηµό στο δήµο
Ασπροπύργου. Εχθές το πρωϊ κλιµάκια
του Υπουργείου Περιβάλλοντος µε επικεφαλής τη
∆ιευθύντρια των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
Σόνια Ελευθεριάδου , την Αστυνοµία Περιβάλλοντος καθώς και τον τµηµατάρχη του Τµήµατος Περιβάλλοντος της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής,
Μάκη Κοκµοτό, µετά απο καταγγελία, ανακάλυψαν µια αυτοσχέδια χωµατερή οπου εκτός απο
µπάζα υπήρχαν τόνοι πετρελαιοειδών. Το τραγικό
στο περιστατικό αυτό είναι πως από τα όργανα
διαπιστώθηκε πως τα πετρελαιοειδή που ήταν
τοξικά είχαν τοποθετηθεί σε αυτοσχέδιες τάφρους
µέσα στον όγκο των µπαζών, σκεπασµένα επιµελώς.

συνεχίζεται στη σελ. 5

Συνεργασία του ∆ήµου Αχαρνών µε τον Γαλλικό
δήµο Grand Belfort µε έµφαση στον πολιτισµό

Απελλής, Απέλλης,Αµπλίος, Αµπλία
Νάρκισος, Νάρκισσος,Αριστόβουλος,
Αριστοβούλη Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Τ

ην Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 επισκέφτηκε
τον ∆ήµο Αχ αρν ών αν τιπροσωπεία του Γαλλικού
δήµου του Grand Belf ort και συν αν τήθηκε µε τον
∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών κ. Γιάν ν η Κασσαβό, µε σκοπό την
αν αζήτηση πεδίων συν εργασίας και αν ταλλαγής καλών
πρακτικών , του ∆ήµου Αχ αρν ών µε τον Γαλλικό δήµο.
Στη Γαλλική αν τιπροσωπεία του Grand Belf ort συµµετείχ ε, ο ελλην ικής καταγωγής Αν τιδήµαρχ ος Προστασίας Περιβάλλον τος κ. Μιλτιάδης Κων σταν τακάτος
και η Αν τιδήµαρχ ος Πολιτιστικών κα Delphine Mentre.
Στις συν αν τήσεις και συσκέψεις µε την Γαλλική Αν τιπροσωπεία, από την πλευρά του ∆ήµου Αχ αρν ών
συµµετείχ ε, ο Γεν ικός Γραµµατέας κ. Θαν άσης Κατσιγιάν ν ης, ο Αν τιδήµαρχ ος Παιδείας, Πολιτισµού και
Νέας Γεν ιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης, η Αν τιδήµαρχ ος
∆ιοικητικών Υ πηρεσιών και Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού
Λουΐ ζα Κοσµίδου και ο Προϊστάµεν ος του Τµήµατος
Πολιτισµού, Αθλητ. & Νέας Γεν ιάς κ. Νίκος Τσουκλίδης.

Στη συν άν τηση των εκπροσώπων του ∆ήµου Αχ αρν ών και του Grand Belf ort, αν αζητήθηκαν πεδία
συν εργασίας σε θέµατα Πολιτισµού, εν ώ η Γαλλική
αν τιπροσωπεία επισκέφθηκε και ξεν αγήθηκε, στον
Θολωτό Τάφο Αχ αρν ών , στο Μουσείο της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείας Αχ αρν ών και στη ∆ηµοτική
Πιν ακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς" και στον Εθν ικό ∆ρυµό
Πάρν ηθας.
Η Αν τιδήµαρχ ος Πολιτιστικών του Grand Belf ort κα
Delphine Mentre αν αφέρθηκε στη σηµαν τικότητα της
συν εργασίας και αδελφοσύν η των π ολιτών της
Ευρώπης, εν ώ ο Αν τιδήµαρχ ος Προστασίας Περιβάλλον τος του Belf ord κ. Μιλτιάδης Κων σταν τακάτος τόν ισε ότι, εκτός από τα θέµατα Πολιτισµού, δυν ητικά
πεδία συν εργασίας των δύο πόλεων µπορούν ν α
εν τοπιστούν και σε θέµατα Προστασία του Περιβάλλον τος, Πολιτικής προστασίας και Τουρισµού.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 12
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Την Τετάρτη 1η Νοεµβρίου ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων
και η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στα Ορυχεία Βωξίτη
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής

Μ

ετά την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
που λέει “ΟΧΙ στα Ορυχ εία
Βωξίτη στα Μέγαρα”, οι αγων ιστικές
κιν ητοποιήσεις της ∆ιοίκησης του
∆ήµου Μεγαρέων και της Επιτροπής
αγών α συν εχ ίζον ται µέχ ρις ότου
απ οσοβηθεί οριστικά ο κίν δυν ος
δηµιουργίας Ορυχ είων Βωξίτη στην
Μεγαρίδα.
Ετσι λοιπόν ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων
κ. Γρηγόρης Σταµούλης και τα µέλη
της Επιτροπής Αγών α έχ ουν συν άν τηση µε τον Γραµµατέα της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής στην
Αθήν α, την προσεχ ή Τετάρτη 1η
Νοεµβρίου 2017, ώρα 12.00 και για το
λόγο αυτό, απευθύν ουν ΚΑΛΕΣΜΑ στον Μεγαρικό λαό
ν α δώσει ξαν ά έν α βρον τερό παρόν , µία εν τυπωσιακή
παρουσία έτσι ώστε ν α γίν ει αν τιληπτό και καταν οητό
από όλους ότι όλοι οι Μεγαρίτες είµαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ και δεν θα επιτρέψουµε τη δηµιουργία Ορυχ είων Βωξίτη στην περιοχ ή µας.
ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Το κάλεσµα έχ ει ως εξής:

Μεγαρικέ Λαέ, επιβάλλεται η ισχ υρή παρουσία σου
Την Τετάρτη 1η Νοεµβρίου 2017 και ώρα 12.00 o
∆ήµαρχ ος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης και η Επιτροπή Αγών α έχ ει συν άν τηση µε τον Συν τον ιστή της
Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής που έχ ει την

«Τίτλοι τέλους»
για την Επενδυτική
Αχαρνών

θεσµική αρµοδιότητα για αδειοδότηση των ερευν ητικών
γεωτρήσεων βωξίτη.

Στη συνάντηση αυτή έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν η Περιφερειάρχης Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής και όλοι οι Βουλευτές της
Περιφέρειάς µας.
Η συν άν τηση αυτή είν αι καθοριστικής σηµασίας για
τον Αγών α και για το λόγο αυτό επιβάλλεται πολυπληθής παρουσία του Μεγαρικού λαού.
ΚΑΛΟΥ ΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ
ν α παρευρίσκον ται έµπροσθεν του κτιρίου της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης (οδός Κατεχ άκη 56, ΑΘΗΝΑ)
την Τετάρτη 1η Νοεµβρίου 2017 και ώρα 11.30.
Από τα ΜΕΓΑΡΑ θα ξεκιν ήσουν πούλµαν από την
Πλατεία Ηρώων , το πρωί ώρα 10.00.»

Ακόµη πιο επαχθές καθεστώς τεκµηρίων θα ισχύσει
το 2018 για εκατοµµύρια φορολογούµενους

Α

κόµη πιο επαχθές καθεστώς τεκµηρίων θα
ισχύσει το 2018 για εκατοµµύρια φορολογούµενους. Οι
παγίδες υπερφορολόγησης που
κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκµήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θα είναι
σχεδόν αδύνατο να αντιµετωπιστούν.
Λόγω της σηµαντικής συρρίκνωσης των εισοδηµάτων, την οποία έχει
προκαλέσει η πολυετής οικονοµική κρίση, πολλά φυσικά πρόσωπα θα
φορολογηθούν και το 2018 όχι µε βάση τα πολύ χαµηλά εισοδήµατα που
απέκτησαν το 2017 αλλά µε βάση τα εξωπραγµατικά ποσά τεκµαρτών
εισοδηµάτων που θα τους προσδιορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Εσόδων (ΑΑ∆Ε) µε βάση το σύστηµα των τεκµηρίων ή αντικειµενικών
δαπανών διαβίωσης και των τεκµηρίων απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ).
Σύµφωνα, ειδικότερα, µε τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 30-34
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, κατά την εκκαθάριση των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων που θα
υποβληθούν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2018, για να δηλωθούν τα
εισοδήµατα του 2017, θα ισχύσουν οι ακόλουθοι κανόνες:
Α) Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων θα προσδιορίσει το συνολικό ύψος του τεκµαρτού φορολογητέου εισοδήµατος κάθε φορολογούµενου µε βάση το σύστηµα των αντικειµενικών δαπανών διαβίωσης
και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αθροίζοντας τα
ακόλουθα ποσά:
1) Την ελάχιστη τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης, η οποία ανέρχεται σε
3.000 ευρώ για κάθε άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο φορολογούµενο και σε
5.000 ευρώ για τους έγγαµους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Η ελάχιστη τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται µόνο εφόσον
ο φορολογούµενος ή ένας εκ των δύο συζύγων δηλώνει έστω κι ένα
ευρώ πραγµατικό εισόδηµα ή εφόσον βαρύνεται µε οποιοδήποτε άλλο
τεκµήριο διαβίωσης λόγω χρήσης κατοικίας, αυτοκινήτου, σκάφους
κ.λπ.
2) Τα τεκµήρια διαβίωσης ή «αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης». Τα
τεκµήρια διαβίωσης, τα οποία ονοµάζονται πλέον «αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης», είναι ποσά τα οποία, σύµφωνα µε τη λογική του υπουργείου Οικονοµικών, αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες
χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες,
αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες, αλλά και ποσά
που, σύµφωνα µε το υπουργείο, αντιπροσωπεύουν τα ελάχιστα ετήσια
έξοδα του φορολογούµενου για την ατοµική του συντήρηση.

θριάσιο-3

Στις «αντικειµενικές δαπάνες
διαβίωσης» υπάγονται και οι πραγµατικά καταβληθείσες δαπάνες για
την πληρωµή διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία καθώς και τα έξοδα για
την καταβολή αποδοχών σε υπηρετικό προσωπικό.
Για τον προσδιορισµό του συνόλου των τεκµηρίων διαβίωσης ή
των «αντικειµενικών δαπανών
διαβίωσης» κάθε φορολογούµενου λαµβάνονται, ειδικότερα, υπόψη:
α) Οι ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες
κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.
Το τεκµήριο διαβίωσης ή η «αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης» για
κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιµακωτά µε βάση την επιφάνειά της, ως
ακολούθως:
– µέχρι και 80 τ.µ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.µ.
– από 81 τ.µ. µέχρι και 120 τ.µ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.µ.
– από 121 τ.µ. µέχρι και 200 τ.µ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.µ.
– από 201 τ.µ. µέχρι και 300 τ.µ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.µ.
– από 301 τ.µ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.µ.
Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει «αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης» 40 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, ανεξάρτητα
από το µέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου.
Ολα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες
που βρίσκονται σε περιοχές µε αντικειµενικές τιµές από 2.800 έως 4.999
ευρώ το τ.µ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε
αντικειµενικές τιµές από 5.000 ευρώ ανά τ.µ. και άνω.
Για τις µονοκατοικίες, τα παραπάνω ποσά λαµβάνονται υπόψη
αυξηµένα κατά 20%.
Επίσης για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά «αντικειµενικών δαπανών διαβίωσης» λαµβάνονται υπόψη µειωµένα κατά
50%.
β) Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. Το τεκµήριο διαβίωσης ορίζεται ως
εξής:
* Για αυτοκίνητα µέχρι και 1.200 κ.ε., σε 4.000 ευρώ.
* Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και µέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
* Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και µέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται
900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
* Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά
100 κυβικά εκατοστά.
Τα παραπάνω ισχύουν και για αυτοκίνητα µικτής χρήσης καθώς και
για αυτοκίνητα τύπου jeep.

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4483/2017 ορίζεται ρητά ότι
προκειµένου να είναι δυνατή η µεταφορά του προσωπικού της επιχείρησης
στον ∆ήµο πρέπει η απόφαση για τη
λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης
να έχει ληφθεί πριν τις 31/10/2017

«Τίτλοι τέλους» πέφτουν για την Επεν δυτική Αχ αρν ών , για την οποία πριν από έν αν µήν α ο δήµαρχ ος Γιάν ν ης Κασσαβός είχ ε ζητήσει διαχ ειριστικό
έλεγχ ο από το 2010 οπότε και συστάθηκε η επιχ είρηση , ώστε υπάρξει µια σαφής και ξεκάθαρη εικόν α για
τη λειτουργία της επιχ είρησης και την εξυπηρέτηση
των σκοπών της όπως αυτά αν αφέρον ται στο καταστατικό της.
Στη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στο ∆.Σ φάν ηκε ότι όλοι/ες, παρά τις επιµέρους αν τιρρήσεις ή
προβληµατισµούς, συµφών ησαν ότι η Επεν δυτική δεν
είχ ε, πια, µέλλον παρά µόν ο έν α παρελθόν µε το
οποίο πρέπει ν α ξεµπερδεύει.
Στην τοποθέτησή του ο εξωτερικός συν εργάτης του
δήµου Αχ αρν ών Βασίλης Λαµπρακάκης, εκπρόσωπος
της Εταιρείας Eurologic IKE,αν αφέρθηκε στα της διαδικασίας, λέγον τας ότι «Σύµφων α µε τις διατάξεις του Ν.
4483/2017 ορίζεται ρητά ότι προκειµέν ου ν α είν αι
δυν ατή η µεταφορά του προσωπικού της επιχ είρησης
στον ∆ήµο πρέπει η απόφαση για τη λύση και εκκαθάριση της επ ιχ είρησης ν α έχ ει ληφθεί π ριν τις
31/10/2017 και η επιχ είρηση ν α βρίσκεται σε καθεστώς
εκκαθάρισης.
Η απόφαση για την µεταφορά του προσωπικού πρέπει ν α ληφθεί από το ∆.Σ. αµέσως µετά, πρέπει όµως
ν α υπάρχ ει η προϋπόθεση της λήψεως απόφασης για
λύση και εκκαθάριση της επιχ είρησης».
Αµέσως µετά ο δήµαρχ ος Αχ αρν ών , Γιάν ν ης Κασσαβός, πρότειν ε ως εκκαθαριστή για την λύση της
Επεν δυτικής Αχ αρν ών Μον οµετοχ ικής Αν ών υµης
Εταιρείας ∆ήµου Αχ αρν ών την εταιρία AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε. της οποίας εκπρόσωπος είν αι ο κ.∆ρόσος ∆ηµήτριος σύµφων α µε την
προσφορά της.
Η οριστική, οµόφων η, απόφαση του ∆.Σ προβλέπει:
1. Την λύση και εκκαθάριση της Επεν δυτικής Αχ αρν ών Μον οµετοχ ικής Αν ών υµης Εταιρείας ∆ήµου Αχ αρν ών .

2. Ορίζει ως εκκαθαριστή για την λύση και εκκαθάριση της Επ εν δυτικήςΑχ αρν ών
Μον οµετοχ ικής
Αν ών υµης Εταιρείας ∆ήµου Αχ αρν ών βάσει των άρθρων 32 και 33 του Καταστατικού και του άρθρου 47 του
Ν. 2190/20 την εταιρία AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε. της οποίας εκπρόσωπος είν αι ο Κος
∆ρόσος ∆ηµήτριος σύµφων α µε την προσφορά της.
Α) Tη µεταφορά προσωπικού της υπό εκκαθάριση
Επεν δυτικής Αχ αρν ών µε την ίδια σχ έση εργασίας
στον ∆ήµο Αχ αρν ών σύµφων α µε τον Ν. 4483/17
άρθρο 15 και αν άληψη από τον ∆ήµο των υποχ ρεώσεων στους διάφορους φορείς.

4-θριάσιο
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ΥΠΕΣ: Οδηγίες για την
καταγραφή προσωπικού
των ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Ο

δηγίες για περαιτέρω ενέργειες στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου, δίνει µε έγγραφο
του, το ΥΠΕΣ προς του ΟΤΑ, µε δεδοµένο ότι: “Στο
πλαίσιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών της Εγκυκλίου
17/2017, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µας
ενηµέρωσε µε το (3) σχετικό ότι στις 18-9-2017 πραγµατοποίησε την ενσωµάτωση / ενηµέρωση των στοιχείων
του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναµικού (εφεξής Μητρώο)
ως προς τα πεδία «Εργασιακή Σχέση» (Ε.Σ.) και «Κατηγορία Προσωπικού» (Κ.Π.) βάσει των συνολικών δεδοµένων που απέστειλε η υπηρεσία µας σε αυτό µε το (2)
σχετικό και τα οποία προέκυψαν από τους πίνακες 1
Τµήµα ∆ιαχείρισης & Λειτουργίας Ο.Π.Σ. ανθρώπινου
δυναµικού της ∆.∆ της ∆/νσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆.∆”.
Τα παραπάνω αναφέρονται, συγκεκριµένα σε εγκύκλιο
που απέστειλε, ο γ.γ. του ΥΠΕΣ, Κώστας Πουλάκης,
προς τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, µε το οποίο τους καλεί να ελέγξουν
ηλεκτρονικά – κάνοντας χρήση του 12ψηφιου κωδικού
που έχει δοθεί από το ΥΠΕΣ – των στοιχείων των
αντίστοιχων πεδίων και να προχωρήσουν σε τυχόν

Ανεβαίνουν στο TAXISnet
τα τέλη κυκλοφορίας 2018 ξεκινά
νέος γύρος κατάθεσης
πινακίδων

Σ

ε λίγες ηµέρες θα αν αρτηθούν στο TAXISnet τα
τέλη κυκλοφορίας 2018 χ ωρίς αλλαγές σε σχ έση
µε πέρσι, µε αποτέλεσµα ν α ξεκιν ήσει, ν έος
γύρος της κατάθεσης πιν ακίδων κυκλοφορίας, όπως
είθισται κάθε χ ρόν ο, φαιν όµεν ο όµως που βαίν ει
µειούµεν ο χ ρον ιά µε την χ ρον ιά
Οι κάτοχ οι οχ ηµάτων µπορούν ν α αποφύγουν την
πληρωµή των τελών κυκλοφορίας του 2018 αλλά και τα
τεκµήρια διαβίωσης και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης
που επιβάλλεται στα Ι.Χ. άν ω των 1.928 κυβ. εκα, αρκεί
ν α τα θέσουν σε ακιν ησία µέχ ρι την 31η ∆εκεµβρίου
2017.Συγκεκριµέν α, όσοι υπ οβάλουν
δηλώσεις
«ακιν ησίας» και καταθέσουν τις π ιν ακίδες των
οχ ηµάτων τους στις ∆.Ο.Υ . µέχ ρι τις 31-12-2017 θα
αποφύγουν :

Απόπειρα αυτοκτονίας στο
νοσοκοµείο ∆αφνί σύµφωνα µε
πληροφορίες φέρεται να αποπει

συµπληρώσεις και διορθώσεις.
Στην εγκύκλιο επίσης καταγράφονται ΟΤΑ και Νοµικά
Πρόσωπα αυτών, που δεν έχουν προβεί στις κατάλληλες
ενέργειες προκειµένου να τους δοθεί ο κωδικός πρόσβασης, ώστε να εφαρµόσουν τα όσα αναγράφονται σ’ αυτό.
Ταυτόχρονα στην εγκύκλιος υπογραµµίζεται πως, ενόψει της προσθήκης νέων τιµών στο πεδίο «Κατηγορία
Προσωπικού»
(«ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ
/
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΡΟΩΝ»
και

«ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ») στις 18-9-2017, µεταγενέστερα δηλαδή της όλης διαδικασίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους φορείς ότι, δύναται να µην είναι
πλέον επίκαιρη η τιµή που έχει ενσωµατωθεί στο πεδίο
«Κ.Π.» στο πλαίσιο των ανωτέρω (και αποτυπώνεται στο
αρχείο κάθε φορέα), εάν πρόκειται για άτοµα για τα
οποία συντρέχουν οι προαναφερθείσες 2 νέες τιµές.
Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας θα πρέπει να
καταχωρήσει στο πεδίο «Κ.Π.» την αρµόζουσα νέα τιµή.

1. Την πληρωµή των
τελών κυκλοφορίας για το
2018.
Τα
τέλη
π αραµέν ουν
ακριβά
κυρίως
για
όσους
κατέχ ουν Ι.Χ αυτοκίν ητα
µε κιν ητήρες άν ω των
1.928
κυβικών
εκατοστών που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην
Ελλάδα µέχ ρι 31-10-2010 αφού το υπ ουργείο
Οικον οµικών αποφάσισε ν α µην προχ ωρήσει σε καµία
ουσιαστική αλλαγή. Τα τέλη για τη συγκεκριµέν η
κατηγορία οχ ηµάτων κυµαίν ον ται από 615 έως 1.380
ευρώ.
2. Το φόρο πολυτελούς διαβίωσης που πληρών ουν οι
κάτοχ οι Ι.Χ. κυβισµού 1.029 κυβικών εκατοστών και
άν ω. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ξεκιν ά από τα 287
ευρώ για ΙΧ κυβισµού από 1.929 κ. εκ. και παλαιότητας
από 5 µέχ ρι 10 έτη, αν έρχ εται σε 1.780 ευρώ για ΙΧ
3.000 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας µέχ ρι 5
ετών και φθάν ει τα 3.820 ευρώ για ΙΧ 4.700 κ.εκ. και
παλαιότητας µέχ ρι 5 ετών .

3. Την εφαρµογή των τεκµηρίων διαβίωσης. Τα
τεκµήρια αν άλογα µε την παλαιότητα και το κυβισµό
του αυτοκιν ήτου ξεκιν ούν απ ό 2.000 ευρώ για
αυτοκίν ητο 1.000 κυβικών εκατοστών άν ω των 10
ετών και φθάν ουν στα 23.800 ευρώ για αυτοκίν ητο
3.500 κυβικών εκατοστών ηλικίας έως 5 ετών .
Όσοι σχ εδιάζουν ν α απ οσύρουν απ ό την
κυκλοφορία τα αυτοκίν ητά τους θα π ρέπ ει ν α
υποβάλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ .:
- ∆ήλωση ακιν ησίας
- Τα στοιχ εία κυκλοφορίας (άδεια και πιν ακίδες
κυκλοφορίας).
- ∆ήλωση του ν . 1599/1986 (Α' 75), στην οποία
δηλών εται ότι η ακιν ητοποίηση του οχ ήµατος γίν εται σε
κλειστό ιδιωτικό χ ώρο, καθώς και τα στοιχ εία του
ιδιοκτήτη αυτού.
Για τα Επ αγγελµατικά αυτοκίν ητα ΙΧ (ΦΙΧ) οι
ακιν ησίες αυτών γίν ον ται στις αρµόδιες Περιφερειακές
Υ π ηρεσίες
του
Υ π ουργείου
Υ π οδοµών
και
Μεταφορών . Σε π ερίπ τωση π ου τα στοιχ εία
κυκλοφορίας υποβληθούν στη ∆.Ο.Υ . θα πρέπει ν α
διαβιβασθούν στις αν ωτέρω Υ πηρεσίες.

ράθηκε να κάνει ο Ευθύµης Γιαννουσάκης, καταδικασθείς πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για την

Απόπειρα αυτοκτονίας στο
νοσοκοµείο ∆αφνί
έκανε ο Γιαννουσάκης

υπόθεση µεταφοράς των δύο
τόνων ηρωίνης µε το πλοίο «Νoor
One» τον Ιούνιο του 2014.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που
µεταφέρει ο συνήγορος του Γιάννης Γλύκας βρέθηκε από αστυνοµικούς µε το κορδόνι της ζώνης
του στα χέρια, κι ενώ προσπαθούσε να κάνει κακό στον εαυτό
του.

Ο Ε. Γιαννουσάκης είχε έρθει
στην επικαιρότητα µετά τις καταγγελίες του ότι δέχτηκε πιέσεις από
τον υπουργό Εθνικής Άµυνας,
Πάνο Καµµένο, και από άλλα
πρόσωπα για να εµπλέξει στην
υπόθεση της µεταφοράς ναρκωτικών τον εφοπλιστή Βαγγέλη
Μαρινάκη.
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Η ΣΥ Ν Ε Χ Ε Ι Α Α Π Ό Τ Η Σ Ε Λ . 2
Στην επιθεώρηση που έγινε οι αρµόδιοι διαπίστωσαν πως η τεράστια χωµατερή ήταν περιφραγµένη µε
δεξαµενές πετρελαιοειδών και µεγάλο µέρος των περιεχοµένων τους εκλυόταν στο διπλανό ρέµα. Στον
παρακείµενο χώρο υπήρχε στάνη µε ζωοειδή (αµνοερίφια, χοίροι) τα οποία τρέφονταν και από τον χώρο
των τοξικών. Επίσης στον χώρο υπήρχε εσκαφέας ο οποίος - όπως αποδείχθηκε - ήταν το όχηµα µε το
οποίο ανοίγονταν οι τάφροι ωστε να τοποθετούνται εκεί τα τοξικά πετρελαιοειδή. Κατα την επέµβαση των
αρµοδίων, συνελήφθη επιτόπου ένα άτοµο µε τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Όπως αποδείχθηκε η παραπάνω αυτοσχέδια χωµατερή τοξικών, λόγω της έκτασης και του οργανωµένου τρόπου εναπόθεσης των τοξικών, αποδεικνύει πως υπήρχε για αρκετό διάστηµα. Ήδη διενεργείται
προανάκριση και πολύ σύντοµα θα έχουµε τα πρώτα αποτελέσµατα.

Ε. Λιάκος

Κατασκευή πεζογέφυρας στον οικισµό Γεννηµατά του ∆ήµου Φυλής

Τ

για την ασφάλεια των πολιτών µετά την ολοκλήρωση της Περιφερειακής οδού Αιγάλεω

ην υλοποίηση του έργου µε αντικείµενο την κατασκευή πεζογέφυρας στον Οικισµό Γεννηµατά, στον ∆ήµο
Φυλής, αποφάσισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, µε
την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης. Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού 700.000 ευρώ µε ΦΠΑ που
χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
Στόχος του έργου είναι η απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση πεζών και Ατόµων µε Αναπηρία µετά την ολοκλήρωση
της Περιφερειακής οδού Αιγάλεω, µε την κατασκευή πεζογέφυρας σύγχρονων προδιαγραφών και την ανάπλαση διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Συγκεκριµένα, πρόκειται να κατασκευαστούν δύο ακρόβαθρα, κάθε ένα από τα οποία θα περιλαµβάνει κλιµακοστάσιο
και πυρήνα ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας άµεση και ευχερή πρόσβαση σε πεζούς, Άτοµα µε Αναπηρία και ευπαθείς
οµάδες πληθυσµού. Στον περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευαστούν πεζόδροµοι πρόσβασης µε παράλληλη κατασκευή
ραµπών και όδευση τυφλών, παρτέρια πρασίνου ενδιάµεσα, ενώ θα υλοποιηθούν εργασίες για το δίκτυο του ηλεκτροφωτισµού.
Το έργο θα εκτελεστεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής, και συγκεκριµένα, στο ύψος του ισόπεδου κόµβου της οδού Βυζαντίου. Τέλος, σηµειώνεται ότι το έργο θα δηµοπρατηθεί από τον ∆ήµο Φυλής και θα εκτελεστεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.
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6-θριάσιο
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)

Οι επόµενες
Προγραµµατισµένες Πολιτιστικές
και Επιµορφωτικές ∆ράσεις

• ΚΥΡΙΑΚΗ 5 NOEMBΡΙΟΥ στο Μουσείο της
Ακρόπολης
• ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ: απόγευµα στη
θεατρική παράσταση «Νίκη» του Χρ. Χωµενίδη
στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» -στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» που τιµήθηκε µε το
Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος.
•
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ Ώρα
6.30 µµ «ΤΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ» Εκδήλωση
επετειακή χωρίς εορταστικά στερεότυπα µε «τραγούδια του αγώνα» από τη χορωδία της ΕΓΕ
ΑΧΑΡΝΩΝ στην αίθουσα του Συλλόγου Θεσσαλών Αχαρνών, δίπλα στο γραφείο µας.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ
• ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΗ : Μονοήµερη εκδροµή στον Αγ. Ιωάννη το Μακρυνό. – Αλεποχώρι.
• ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ Ώρα 7.30΄ µµ,
στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών, Επιµορφωτική
Ηµερίδα "Ασφαλής και Ωφέλιµη Πλοήγηση στο
∆ιαδίκτυο για όλες τις ηλικίες", από την ΕΓΕ
ΑΧΑΡΝΩΝ, σε συνεργασία µε τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ».

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ . • ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο
• ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ απόγευµα στο
θέατρο ΚΑΠΑ τη την κλασσική κωµωδία του
Francis Veber «∆είπνο Ηλιθίων» µε τους Σπύρος
Παπαδόπουλος, Πυγµαλίων ∆αδακαρίδης,
Βασίλης Ρίσβας, Άννα Μενενάκου, Χρήστος
Σπανός, Ξανθή Γεωργίου, ∆ηµήτρης Μαυρόπουλος
• ∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ απόγευµα στο
Πολεµικό Μουσείο µε τη χορωδία της ΕΓΕ
ΑΧΑΡΝΩΝ στην εκδήλωση του Λογοτεχνικού
Περιοδικού « ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ»
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 στη Θεατρική παράσταση «Ο Βίος και η Πολιτεία του
Αλέξη Ζορµπά». Το µνηµειώδες και διεθνώς
αναγνωρισµένο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, αναβιώνει µε την αυθεντική µουσική του Μίκη Θεοδωράκη, σε διασκευή Θανάση ΠαπαθανασίουΜιχάλη Ρέππα και σε σκηνοθεσία Σταµάτη
Φασουλή. Τον Αλέξη Ζορµπά ενσαρκώνει ο Γρηγόρης Βαλτινός, πλαισιωµένος από ένα µεγάλο
θίασο
• ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ώρα 1.30
µεσηµέρι Καλωσορίζουµε το καινούριο χρόνο
ανοίγοντας Pτο τριώδιο. Στο κέντρο οδός Καραµανλή & ∆εκελείας. Σας περιµένουµε µε τους
φίλους σας για καλό φαγητό, κέφι και χορό.

• Επίσης σας θυµίζουµε:
• ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ανά
15νθήµερο, κάθε 2η και 4η ΤΕΤΑΡΤΗ, στο γραφείο µας Έναρξη από 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
∆ηλώστε τη συµµετοχή σας. (∆ωρεάν)
• ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: Τρίτη, 6.30 και Πέµπτη 7.00 µµ.
• ΧΟΡΩ∆ΙΑ ενηλίκων: Πέµπτη απόγευµα 5.3007.00 µµ.
• Το ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Σαββάτο 12.00 –
1.30΄΄ (∆ωρεάν)
Το
πρόγραµµα
διαµορφώνεται
και
συµπληρώνεται και µε άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες γι’ αυτό παρακαλούµε να ενηµερώνεστε και να δηλώνετε την συµµετοχή σας στις
εκδηλώσεις, όσο πιο έγκαιρα µπορείτε, στα µέλη
της ∆ιοικούσας Επιτροπής. (τηλ. 6937161994,
6937161995, 6937161996)
• Γνωρίστε µας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
(e-mail) για καλλίτερη ενηµέρωση .
. Βρείτε µας στο facebook: ΕΓΕ Παράρτηµα
Αχαρνών (δηµ.Οµάδα)
Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή

Η πρόεδρος
Λίτσα Αλεξάνδρου
-Πανά
Αναστασία
τηλ. 6945608949

Η Γεν. Γραµµατέας
Αναστασία
Παµουκτσόγλου
τηλ 6932301641

ΠΡ ΟΣΚΛΗΣ Η

Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ «∆Ω∆ΩΝΑΙΩΝ ΦΩΣ», υπό την
αιγίδα του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ σας προσκαλούν σε εκδήλωση αφιερωµένη
στην,«ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ ΓΥΝΑΙΚΑ»
ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΚΑΙ ΩΡΑ 7 Μ.Μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Στη θεατρική Παράσταση
συµµετέχουν οι συντελεστές:
Σενάριο: Χρίστος Τούµπουρος
Σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Μαραζοπούλου
Και η Θεατρική Οµάδα του Συλλόγου
Ηπειρωτών Ηλιούπολης
Την παράσταση πλαισιώνουν η Χορωδία
και το Χορευτικό του Συλλόγου
Ηπειρωτών Χαϊδαρίου
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με περηφάνια η παρέλαση σε όλες τις Ενότητες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Μ

ε περηφάνια και λαµπρότητα εορτάστηκε η Εθνική Επέτειος
της 28ης Οκτωβρίου σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Οι µαθητικές παρελάσεις
έκλεψαν την παράσταση γεµίζοντας µε περηφάνια όχι µόνο τους γονείς
και τους δασκάλους αλλά και όλους όσους τις παρακολούθησαν.
Το κλίµα της ηµέρας αλλά και τα µηνύµατα που οφείλουµε ως Έθνος
να παίρνουµε από τέτοιου είδους εορτασµούς ανέδειξαν οι εξέχοντες
οµιλητές των πανηγυρικών της ηµέρας.
Οι οµιλητές δεν αναφέρθηκαν µόνο στα ιστορικά γεγονότα αλλά
τόνωσαν, µε την σαφήνεια και την έµπνευση των λόγων τους, την περηφάνια αλλά και το χρέος που έχουµε όλοι µας.
Ειδικότερα οι κεντρικοί οµιλητές ήταν στην ∆ηµοτική Ενότητα Μάνδρας η ∆ιευθύντρια του Γενικού Λυκείου Μάνδρας, Κοινωνιολόγος –
Εκπαιδευτικός κ. Αιµιλία Μαρούγκα, στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ερυθρών, η ∆ιευθύντρια του Γυµνασίου Ερυθρών, Φιλόλογος – Εκπαιδευτικός, κ. Μαρία Κριεκούκη και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Βιλίων η ∆ιευθύντρια Γυµνασίου – Λυκειακών Τάξεων, Μαθηµατικός - Εκπαιδευτικός, κ. Ευµορφίλη Θωµαΐδου.
Στη συνέχεια ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των Πολιτικών Αρχών, των Ένοπλων ∆υνάµεων, της Εκπαιδευτικής
Κοινότητας και πολλών Πολιτιστικών Φορέων. «Σήµερα είµαστε περήφανοι για την Ιστορία µας αλλά είµαστε επίσης περήφανοι για τα παιδιά του τόπου µας. Συγχαρητήρια σε όλα τα σχολεία. Συγχαρητήρια σε
όλους όσους συµµετείχαν και λάµπρυναν τον εθνικό εορτασµό τους
οποίους ευχαριστώ θερµά. Επίσης ευχαριστώ όλους τους φορείς και
Συλλόγους που µε την παρουσία τους και µε την κατάθεση των στεφανιών νιώσαµε όλοι πιο ενωµένοι, πιο αλληλέγγυοι, πιο περήφανοι. »
δήλωσε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, µετά το πέρας των παρελάσεων
Μετά το πέρας των καταθέσεων των στεφανιών και των παρελάσεων δόθηκαν δεξιώσεις σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα όπου παραβρέθηκαν πλήθος πολιτών και εκπρόσωποι φορέων µέσα σε κλίµα
εγκαρδιότητας, εθνικής τόνωσης και περηφάνιας
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∆ωρεάν µαθήµατα αλληλεγγύης:

Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών από εθελοντές δασκάλους
Το σχολείο έχει πραγµατοποιήσει επισκέψεις σε χώρους, όπως η
Αµυγδαλέζα και σε δοµές στο Σχιστό και τον Σκαραµαγκά

Σ

το 14ο Γυµνάσιο στα
Καµίνια του Πειραιά στεγάζεται το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, το
οποίο απαρτίζεται από 32 εθελοντές διδάσκοντες και ένα σύνολο 43
τάξεων µε ελληνόγλωσσα και
ξενόγλωσσα τµήµατα.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε αρχικά
για τους µετανάστες και τους πρόσφυγες, διευρύνθηκε, συνδέθηκε
µε τη γειτονιά και τους ανθρώπους
της και έγινε αναπόσπαστο και
πολύτιµο κοµµάτι της.

Το σχολείο πλέον έχει και αρκετούς Ελληνες µαθητές. «Ο σπουδαστικός µας πληθυσµός είναι
ανάµεικτος, η σύνθεση έχει αλλάξει µετά την κρίση. Υπήρξε µεγάλο
ενδιαφέρον από Ελληνες προκειµένου να µάθουν ξένες γλώσσες,
να κάνουν µαθήµατα θεάτρου και
πληροφορικής, µε δεδοµένο ότι
δεν είχαν πλέον την οικονοµική
δυνατότητα να συνεχίσουν τις
σπουδές τους. Το σχολείο προσπαθεί να φέρει αυτούς τους ανθρώπους όσο το δυνατόν πιο κοντά.
∆εν υπάρχει για εµάς διαφορά
φύλου, θρησκείας, χρώµατος, δέρ

µατος, χώρας προέλευσης.
Ολοι είναι µαθητές και σπουδαστές, σε όλους απευθυνόµαστε µε
τον ίδιο τρόπο» εξηγεί στο
Documento ο Κώστας Κοκόσης,
ένας από τους εθελοντές δασκάλους του σχολείου.
Πρόκειται για ζωντανή και
ανοιχτή πρωτοβουλία που θέλει να
παρεµβαίνει, να µην κλείνεται σε
τέσσερις τοίχους. «Το σχολείο
θέλει οι ίδιοι οι µαθητές να συµµετέχουν σε δράσεις και εκδηλώσεις
για τους µετανάστες. Οι σπουδαστές µας βοήθησαν σηµαντικά
όταν άρχισαν να φτάνουν στο λιµάνι οι πρώτοι πρόσφυγες και ανιδιοτελώς θέλησαν να προσφέρουν
µεταφραστικές υπηρεσίες. Το σχολείο επισκέφτηκε χώρους, όπως η
Αµυγδαλέζα, αλλά και άλλους στο
Σχιστό και στον Σκαραµαγκά»
προσθέτει.
Η σχέση που χτίζει καθηµερινά
το σχολείο µε την κοινωνία είναι
αµφίδροµη.
«Η πρωτοβουλία µας έγινε σταδιακά κοµµάτι της γειτονιάς. Εχουµε δεχτεί δωρεές από χαρτοπωλεία και άλλα µαγαζιά της περιοχής
που µας προµηθεύουν µε υλικό
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που έχουµε ανάγκη.
Εξάλλου, δεν λαµβάνουµε
χορηγίες, ούτε κρατική χρηµατοδότηση. Υπάρχει αλληλεγγύη και
ανταποδοτικότητα. Οταν έχουµε τη
δυνατότητα, κάνουµε και εµείς
δώρα σε σχολεία, όπως τετράδια,
νεροµπογιές, σχολικά είδη. Θα
υπάρχουν πάντοτε βέβαια και
αυτοί που βλέπουν τα πράγµατα
διαφορετικά, αν όχι εχθρικά» υποστηρίζει ο Κώστας Κοκόσης.
Το σχολείο απαρτίζεται αποκλειστικά από εθελοντές και οι δάσκαλοι νιώθουν απόλυτα ικανοποιηµένοι που επενδύουν χρόνο και
αγάπη σε αυτό το εγχείρηµα. «Η
αίσθησή µας είναι ότι παίρνουµε
πολύ περισσότερα από αυτά που
δίνουµε.
Το σχολείο µας εξάλλου δεν
παρέχει µόνο γνώσεις για την
ελληνική γλώσσα και την ιστορία.
Ταυτόχρονα, οι σπουδαστές αισθάνονται ασφαλείς στον χώρο µας.
Γι’
αυτό
συµµετέχουν
στις
εκδηλώσεις, τις εκδροµές, στα
πολιτιστικά δρώµενα. Αισθάνονται
το σχολείο σαν ένα ασφαλές καταφύγιο. Και φυσικά αυτό είναι και το
δικό µας καταφύγιο» καταλήγει.

θριάσιο-7

Εντείνονται οι έλεγχοι για
τη “µαύρη” εργασία
- Πώς θα αποζηµιώνονται οι ελεγκτές

Μ

ε γνώµονα την πάταξη της αδήλωτης εργασίας
και την ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών,
τα υπουργεία Εργασίας και Οικονοµικών,
προχώρησαν στην έκδοση Kοινής Yπουργικής
Aπόφασης, που προσδιορίζει το ύψος της αποζηµίωσης
των ελεγκτών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.).
Για το 2017, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 704.000
ευρώ και για καθένα από τα επόµενα έτη η δαπάνη θα
ανέρχεται στα 1.951.200 ευρώ.
Η ΚΥΑ αφορά όσους εντάχθηκαν στα συνεργεία ελέγχου
µε απόφαση του 2013.
Προβλέπεται ότι η αποζηµίωση θα καταβάλλεται ως
εξής:
α) σε όσους διενεργούν ελέγχους τριάντα (30) ευρώ ανά
έλεγχο και µέχρι επτά (7) ελέγχους το µήνα και,
β) σε όσους συµµετέχουν στους ελέγχους τριάντα (30)
ευρώ ανά έλεγχο και µέχρι πέντε (5) ελέγχους το µήνα.
Το συνολικό µηνιαίο ποσό αποζηµίωσης για κάθε δικαιούχο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων
δέκα (210) ευρώ για την πρώτη περίπτωση και το ποσό
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την δεύτερη
περίπτωση αντίστοιχα.
«Τυχόν πραγµατοποίηση περισσοτέρων από επτά (7)
ελέγχους ή πέντε (5) ανάλογα δεν γεννά δικαίωµα για
επιπλέον ποσό», αναφέρεται στην KYA, η οποία καταλήγει:
«Προκειµένου να χορηγηθεί το ανωτέρω ποσό απαιτείται
σχετική βεβαίωση των Προϊσταµένων των οικείων υπηρεσιών».
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8-θριάσιο

Σαρωνικός -πετρελαιοκηλίδα: Η ρύπανση παραµένει

Τι έδειξαν οι δειγµατοληψίες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Ο

ι περιοχές µε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις πετρελαϊκών υδρογονανθράκων είναι τα Σελήνια και η Κυνοσούρα στη Σαλαµίνα, καθώς και
τµήµατα της παραλίας σε Άγιο
Κοσµά και Γλυφάδα.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών πραγµατοποίησε δειγµατοληψίες στην παράκτια ζώνη στις 18
Σεπτεµβρίου, 3, 10 και 23 Οκτωβρίου.
Επειδή από τη νοµοθεσία δεν έχουν
τεθεί όρια για τη µέτρηση υδρογονανθράκων στο νερό, οι επιστήµονες
θεωρούν ως φυσιολογικό τα 2 µικρογραµµάρια ανά λίτρο για θαλάσσιες
περιοχές χωρίς ανθρώπινη δραστηριότητα και για τον Σαρωνικό, λόγω της
µεγάλης κυκλοφορίας των πλοίων, τα
20 µικρογραµµάρια ανά λίτρο.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
του ΕΛΚΕΘΕ έδειξαν:
– 1.200 µικρογραµµάρια ανά λίτρο
στον Τύµβο Θεµιστοκλέους στον Πειραιά στις 10 Οκτωβρίου και στις 23
Οκτωβρίου 344 µικρογραµµάρια
– 100 µικρογραµµάρια στον
Φλοίσβο
– 284 µικρογραµµάρια στην παραλία κοντά στον Ναυτικό Όµιλο Αιγυπτιωτών στις 23 Οκτωβρίου
– 269 µικρογραµµάρια στον Άγιο
Κοσµά στις 23 Οκτωβρίου

–
110
µικρογραµµάρια
ΕΛΚΕΘΕ στις 3 Οκτωβρίου

στο

– 331 µικρογραµµάρια σε µέρος της
παραλίας της Γλυφάδας στις 3 Οκτω
βρίου και 66,8 µικρογραµµάρια στις
23 Οκτωβρίου
-85,5 µικρογραµµάρια σε άλλο
σηµείο της παραλίας της Γλυφάδας
στις 3 Οκτωβρίου και 66,8 στις 10
Οκτωβρίου
– 139 µικρογραµµάρια στην ακτή
κοντά στο Ασκληπιείο Βούλας στις 18
Σεπτεµβρίου, στη συνέχεια υπήρξε
περαιτέρω µείωση

Μπορεί τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων να έχουν -ευτυχώς- µία
καθοδική τάση σε σχέση µε τις
πρώτες ηµέρες του ναυαγίου,
αλλά εξακολουθούν να παραµένουν σε υψηλά επίπεδα.

Μπορεί τα αποτελέσµατα των µετρήσεων να έχουν -ευτυχώς- µία καθοδική
τάση σε σχέση µε τις πρώτες ηµέρες του
ναυαγίου, αλλά εξακολουθούν να παραµένουν σε υψηλά επίπεδα.
Και βέβαια το µεγάλο ζητούµενο είναι
το τι θα δείξει η µελέτη των δειγµάτων
από τον βυθό, η οποία

αναµένεται να ολοκληρωθεί τον επόµενο µήνα. Ο διευθυντής του ελληνικού
τµήµατος της Greenpeace, Νίκος Χαραλαµπίδης, δήλωσε στα «ΝΕΑ»: «Οι
µετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει εκτεταµένη ρύπανση από πετρελαιοειδή, η
οποία ανιχνεύεται σε µεγάλη απόσταση
από την περιοχή του ναυαγίου. Οι
συγκεντρώσεις µπορεί να εµφανίζονται
πλέον χαµηλές, αλλά είναι πάντα
υψηλότερες από τις τυπικές διακυµάνσεις 2,5 µε 5 µικρογραµµάρια ανά λίτρο.
Ακόµη και από τις τυπικές τιµές του Σαρωνικού που κυµαίνονται στα 20 µικρογραµµάρια ανά λίτρο».

Συνεχίζεται η δικαστική διαµάχη για τη λειτουργία
των καταστηµάτων τις Κυριακές
Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στο Συµβούλιο της Επικρατείας αίτηση
ακυρώσεως και αίτηση αναστολής της

Σ

υν εχ ίζεται η δικαστική διαµάχ η του εµπ ορικού κόσµου για τη λειτουργία των εµπ ορικών
καταστηµάτων όλες Κυριακές.
Η Ελλην ική Συν οµοσπ ον δία Εµπ ορίου και
Επ ιχ ειρηµατικότητας π ροτίθεται, αν δεν έχ ει
εκδοθεί δικαστική απ όφαση µέχ ρι τον Μάρτιο
του 2018, στην αίτηση αν αστολής της σχ ετικής
Υ π ουργικής Απ όφασης π ου έχ ει καταθέσει, ν α
π ροχ ωρήσει εκ ν έου σε ασφαλιστικό µέτρο για
την αν αστολή της.
Όπ ως αν αφέρει ο π ρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης
Κορκίδης για το θέµα, στις 19 Ιουλίου, η ΕΣΕΕ,
µαζί µε άλλους φορείς και ιδιώτες έµπ ορους,
κατέθεσε στο Συµβούλιο της Επ ικρατείας αίτηση
ακυρώσεως και αίτηση αν αστολής της υπ ' αριθµ.
?75812-06?/07/2017 απ οφάσεως του υπ ουργού
Οικον οµίας και Αν άπ τυξης « Ορισµός π εριοχ ών

στις οπ οίες επ ιτρέπ εται η λειτουργία των εµπ ορικών καταστηµάτων τις Κυριακές, κατ΄ εφαρµογή
της εξουσιοδοτικής διάταξης της π αρ. 1 του άρθρου 16 του ν . 4177/2013».
Ακολούθως,
η π ροσπ άθεια όλων
των
αιτούν των επ ικεν τρώθηκε στην εισαγωγή της
υπ όθεσης στο τµήµα διακοπ ών του ∆ικαστηρίου,
ώστε ν α είν αι επ ίκαιρη η αν αστολή της και ν α
µην φτάσουµε κον τά στα τέλη του Οκτώβρη,
οπ ότε και χ ρον ικά λήγει για το τρέχ ον έτος το
άν οιγµα των καταστηµάτων στις π ροκαθορισµέν ες π εριοχ ές.
∆υστυχ ώς αυτό δεν κατέστη εφικτό µε απ οτέλεσµα η υπ όθεση ν α εισαχ θεί τελικά στο ∆΄
Τµήµα του ΣτΕ, όπ ου και εκκρεµεί, εν ώ η εκδίκαση της αν αστολής της ως ασφαλιστικού µέτρου
δεν έχ ει π λέον ν όηµα, δεδοµέν ου ότι η χ ρον ική
επ εν έργεια της Υ π ουργικής Απ όφασης για το
2017 λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

Η υπ όθεση αρχ ικά εισήχ θη π ρος συζήτηση
στο ως άν ω Τµήµα την 24 Οκτωβρίου, π λην όµως
αν αβλήθηκε αυτεπ άγγελτα, µετά απ ό αίτηµα της
γεν ικής γραµµατείας Εµπ ορίου και εν όψει του
π ρόσθετου φόρτου π ου δηµιουργήθηκε στον
εισηγητή της υπ όθεσης απ ό τις π αρεµβάσεις
υπ έρ του υπ ουργείου των ΣΕΒ, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΤΕ
και Επ ιτροπ ής Αν ταγων ισµού.

Ως ν έα ηµεροµην ία εκδίκασης ορίστηκε η 16η
Ιαν ουαρίου 2018. ∆εδοµέν ης ωστόσο της ύπ αρξης της υπ ' αριθµ. 100/2017 απ όφασης της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επ ικρατείας, η οπ οία
δικαίωσε απ όλυτα τις θέσεις της ΕΣΕΕ, η έκδοση
της ν έας κρίσης του Αν ωτάτου ∆ικαστηρίου αν αµέν εται ν α γίν ει σύν τοµα.
Αν , για οπ οιοδήπ οτε λόγο, η απ όφαση δεν έχ ει
εκδοθεί µέχ ρι τον Μάρτιο του 2018, τότε π λέον η
ΕΣΕΕ και οι λοιπ οί αιτούν τες επ ιφυλασσόµαστε
ν α επ ιδιώξουµε και π άλι το ασφαλιστικό µέτρο για
την αν αστολή της Υ π ουργικής Απ όφασης, η
οπ οία θα αρχ ίσει ν α π αράγει και π άλι τα απ οτελέσµατά της απ ό 1ης Μαΐ ου 2018».

Όπ ως σηµειών ει ο κ. Κορκίδης, η Κυριακή είν αι
π αραδοσιακή ηµέρα αργίας για τους Έλλην ες και
έτσι π ρέπ ει ν α π αραµείν ει. Και π ροσθέτει: Τα
έξοδα των εµπ όρων για υπ ερεργασία κάθε εργάσιµη Κυριακή είν αι 9 εκατ. ευρώ, εν ώ για τις 30
Κυριακές 270 εκατ. ευρώ και για τις 52 π άν ω απ ό
450 εκατ. ευρώ.
Ξεκ άθαρα λοιπ όν , όπ ως σηµειών ει ο κ .
Κορκίδης, δεν υπ άρχ ουν αυτά τα λεφτά στις
εµπ ορικές επ ιχ ειρήσεις και µάλιστα π ροϋπ οθέτει
το κόστος αυτό ν α είν αι κέρδος απ ό την αύξηση
του τζίρου, π ου π ρέπ ει ν α αυξηθεί κ ατ ά τ ουλάχ ισ τ ον 1, 5 δις ευρώ ετ ησ ίως.
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«Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση»

θριάσιο-9

Σήµερα το Πανελλήνιο συνέδριο αιρετών γυναικών που διοργανώνει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Π

Εισήγηση από την ∆ήµαρχο Μάνδρας- Ειδυλλίας Ιωάννα Κριεκούκη, στην Α΄ Συνεδρία
µε τίτλο «Πολιτικές Ισότητας στην Αυτοδιοίκηση. Ευρωπαϊκές πρακτικές και ελληνική πραγµατικότητα»

ανελλήνιο συνέδριο αιρετών γυναικών µε θέµα «Ισότητα στην
Αυτοδιοίκηση» διοργανώνει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), σήµερα 31 Οκτωβρίου 2017, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ΕΝΠΕ (Μεσογείων 15, 4ος όροφος).
Στο συνέδριο θα γίνει συζήτηση για τις πολιτικές ισότητας στην Αυτοδιοίκηση, την ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων στα όργανα λήψης
αποφάσεων καθώς και σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων για τη φιλοξενία
γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στο δίκτυο δοµών πρόληψης και καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών.

Το Πρόγραµµα
9:30 - 10:00
Προσέλευση

Εναρκτήριες Οµιλίες
10:00 - 10:10
Φωτεινή Βρύνα, Επικεφαλής Τοµέα
Ισότητας Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
Περιφερειακή Σύµβουλος Αττικής
Ερµίνα Κυπριανίδου, Εκπρόσωπος
Περιφερειάρχη Αττικής κας Ρένας ∆ούρου, Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Κεντρικού
Τοµέα Αττικής
10:10 - 10:30
Κεντρική οµιλία

Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Χαιρετισµοί
10:30 - 11:30
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕ∆Ε,
∆ήµαρχος Αµαρουσίου
Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραµµατέας
Ισότητας των Φύλων

Εκπρόσωποι Κοµµάτων (έχουν επιβεβαιώσει µέχρι τώρα τη συµµετοχή τους):
Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης, Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ν.∆. κου Κυριάκου Μητσοτάκη, Τοµεάρχης Εσωτερικών, Βουλευτής Αττικής

Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου,
Εκπρόσωπος της Επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ κας Φώφης Γεννηµατά, Βουλευτής Αττικής

∆ιαµάντω Μανωλάκου, Εκπρόσωπος
του Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. κου ∆ηµήτρη Κουτσούµπα, µέλος της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.,
Βουλευτής Β΄ Πειραιά
Α΄ Συνεδρία

11:30 - 13:00
«Πολιτικές Ισότητας στην Αυτοδιοίκηση. Ευρωπαϊκές πρακτικές και
ελληνική πραγµατικότητα»

Συντονίστρια: Ελένη
Παναγιωτοπούλου, Μέλος ∆Σ Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας, Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης
Πελοποννήσου

Εισηγήσεις:
Σταύρος Αρναουτάκης, Μέλος ∆Σ Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κρήτης
Γιάννης Σγουρός, Α΄ Αντιπρόεδρος
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειακός Σύµβουλος Αττικής

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας, Eκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Κοινωνίας των Πολιτών

∆ωροθέα
Κολυνδρίνη,
Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας

Χριστιάνα Πάπιτση, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Πολιτισµού Π.Ε.
Κυκλάδων
Ιωάννα Κριεκούκη, ∆ήµαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας
Τοποθετήσεις - Συζήτηση
Β’ Συνεδρία

13:00 - 14:30
«Ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων
στα όργανα λήψης αποφάσεων: Είναι
τελικά θέµα ποσόστωσης;»

Συντονίστρια: Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Εισηγήσεις: Ελίζα Βόζεµπεργκ, Ευρωβουλευτής Νέας ∆ηµοκρατίας

Χριστιάνα Καλογήρου, Ταµίας Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης
Βόρειου Αιγαίου

Ερµίνα Κυπριανίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Φανή Παπαθωµά, Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Βοιωτίας, Aντιπρόεδρος ΠΕΠΙΣ
Ντία Στούµπου-Ζαχαροπούλου, Περιφερειακή Σύµβουλος Π∆Ε, Μέλος ΠΕΠΙΣ
Τοποθετήσεις - Συζήτηση

14:30 - 15:00 Ελαφρύ γεύµα

Γ’ Συνεδρία

15:00 -16:30
«Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στο δίκτυο
δοµών πρόληψης και καταπολέµησης της
βίας κατά των γυναικών»

Πορεία υλοποίησης - προοπτικές
Συντονίστρια: Παναγιώτα Μητροκώστα,
Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Εισηγήσεις:
Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραµµατέας
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Περιφερειακή Σύµβουλος Αττικής

Αγγελική Παπάζογλου, Κοινωνιολόγος,
MSc, Στέλεχος Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Συντονίστρια Φεµινιστικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ
∆ηµήτρης Μαραβέλιας, Μέλος ∆Σ
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειακός Σύµβουλος Αττικής

Ζέφη
∆ηµαδάµα,
Αντιπρόεδρος
γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόµµατος, Γραµµατέας Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων ΠΑΣΟΚ
Τοποθετήσεις – Συζήτηση.

Εορτή του Προστάτη της Π ολεµικής Αεροπορί ας 2017
Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασµού
θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Ο

εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα είναι πενθήµερος και θα διαρκέσει από το Σάββατο 4 έως και την Τετάρτη 8 Νοεµβρίου 2017.
Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασµού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.
Από το Σάββατο 4 έως και την Τετάρτη 8 Νοεµβρίου 2017, θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικευµένο προσωπικό θα παρέχει πληροφορίες
για τα εκθέµατα καθώς και για το έργο, την αποστολή, την κοινωνική προσφορά και την συνδροµή της Πολεµικής Αεροπορίας στην πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών.
Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιµη για το κοινό τις εξής ηµέρες και ώρες:
• Σάββατο 4 Νοεµβρίου 2017 (09:00 – 17:00)
• Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2017 (09:00 – 17:00)
• ∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου 2017 (09:00 – 17:00)
• Τρίτη 7 Νοεµβρίου 2017 (09:00– 17:00)
• Τετάρτη 8 Νοεµβρίου 2017 (13:00-17:00)

10-θριάσιο

∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Συνάντηση µε γονείς και τις νηπιαγωγούς για
το 13ο Νηπιαγωγείο στις 6 Νοέµβρη

Σ

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ

ε συν άν τηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου για το 13ο Νηπιαγωγείο καλεί η ∆ηµοτική Αρχ ή Πετρούπολης τους γον είς και τις ν ηπιαγωγούς τη
∆ευτέρα 6 Νοέµβρη στις 18.30, στο Πολιτιστικό Κέν τρο του ∆ήµου .

Σε αν ακοίν ωση η ∆ηµοτική Αρχ ή Πετρούπολης αν αφέρει:

«Το Σεπτέµβρη του 2016 ξεκίν ησε η κατασκευή του 13ου Νηπιαγωγείου, στην οδό
Πην ελόπης και Λαγκαδά, προϋπολογισµού 1.123.000 ευρώ, από τις ΚΤΥΠ (πρώην
ΟΣΚ).
Για το συγκεκριµέν ο έργο η ∆ηµοτική Αρχ ή άσκησε αρκετές και έν τον ες πιέσεις τόσο
στις ΚΤΥΠ, όσο και στο υπουργείο Παιδείας, αφού η διαδικασία αν έγερσης είχ ε σταµατήσει για πάν ω από έν α χ ρόν ο. Με βάση αυτό το έργο, το 13ο Νηπιαγωγείο θα αποκτούσε τη δική του σύγχ ρον η και ασφαλή σχ ολική στέγη και κατά συν έπεια θα έπαυε
ν α λειτουργεί σε δύο ξεχ ωριστούς και µη κατάλληλους χ ώρους.
Παρά την τεράστια σηµασία και αν άγκη του έργου, οι εργασίες αν έγερσης του Νηπιαγωγείου σταµάτησαν τον Απρίλη του 2017 και έκτοτε δεν έχ ει υπάρξει καµία εξέλιξη.
Ως ∆ηµοτική Αρχ ή έχ ουµε πραγµατοποιήσει µέχ ρι σήµερα αρκετές συν αν τήσεις στις
ΚΤΥΠ, προκειµέν ου ν α πιέσουµε στην κατεύθυν ση ν α ολοκληρωθεί έν α έργο ζωτικής
σηµασίας. Η εν ηµέρωση που έχ ουµε από τον παραπάν ω φορέα αφορά σε εν έργειες
που έχ ει προβεί ο εργολάβος κατά των ΚΤΥΠ, µε αποτέλεσµα το έργο ν α έχ ει µπλοκάρει.
Από την πλευρά µας, θέλουµε ν α καλέσουµε τους γον είς καθώς και το εκπαιδευτικό
προσωπικό του Νηπιαγωγείου, προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν εκτεν ώς για τις εξελίξεις
και από κοιν ού ν α οργαν ώσουµε τον αγών α µας το επόµεν ο διάστηµα, προκειµέν ου
ν α ολοκληρωθεί η κατασκευή της σχ ολικής µον άδας.
Η κυβέρν ηση και το υπουργείο οφείλουν ν α χ ρηµατοδοτούν γεν ν αία τους δήµους, µε
τα απαραίτητα κον δύλια, προκειµέν ου όλες οι σχ ολικές µον άδες ν α συν τηρούν ται επαρκώς. Επίσης, οφείλουν και ν α χ ρηµατοδοτούν έργα, προκειµέν ου ν α χ τίζον ται σχ ολεία µε σύγχ ρον ες και ασφαλείς υποδοµές. Εξάλλου, εκτός από το 13ο Νηπιαγωγείο,
άµεσης µεταστέγασης αποτελούν και τα 8ο και 9ο Νηπιαγωγεία, όπως επίσης και τα 16ο
και 17ο, τα οποία φιλοξεν ούν ται σε χ ώρους άλλων Νηπιαγωγείων .
Σε αυτή την κατεύθυν ση, η ∆ηµοτική Αρχ ή καλεί τους γον είς και τις ν ηπιαγωγούς σε
συν άν τηση τη ∆ευτέρα 6/11/2017, στις 18.30, στο Πολιτιστικό Κέν τρο του ∆ήµου (Κ.
Βάρν αλη 61).Η παρουσία όλων σας κρίν εται απαραίτητη».

Ο

Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής, τίµησε µε τον καλύτερο δυν ατό τρόπο µε την παρουσία του, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ηµέρα που κηρύχ θηκε ο πόλεµος µεταξύ της χ ώρας µας και της Ιταλίας και που αργότερα µε τη επέµβαση των
γερµαν ών , συν εχ ίστηκε ως ελλην οιταλικογερµαν ικός πόλεµος. Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής αποτέλεσε τη πρώτη ν ίκη των Συµµάχ ων κατά των δυν άµεων του Άξον α
στη διάρκεια του ∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου και αν ύψωσε το ηθικό των λαών στη
σκλαβωµέν η Ευρώπη. Η ν ίκη µας αυτή επηρέασε την έκβαση ολόκληρου του πολέµου,
καθώς υποχ ρέωσε τους Γερµαν ούς ν α αν αβάλουν την επίθεση κατά της Σοβιετικής
Έν ωσης, προκειµέν ου ν α βοηθήσουν τους συµµάχ ους τους Ιταλούς που έχ αν αν τον
πόλεµο µε τη χ ώρα µας.
Ο Καλλικρατικός ∆ήµος Φυλής πραγµατοποίησε και στις τρεις ∆ηµοτικές Εν ότητες του
∆ήµου (Άν ω Λιοσίων , Ζεφυρίου και Φυλής), επίσηµη δοξολογία, κατάθεση στεφάν ων και
παρελάσεις στις οποίες συµµετείχ αν οι εκπρόσωποι του Κλήρου, της Βουλής των Ελλήν ων , των Τοπικών Αρχ ών , των Εν όπλων ∆υν άµεων και φορέων των περιοχ ών που
αποτελούν τον ∆ήµο Φυλής.
Στη ∆ηµοτική Εν ότητα των Άν ω Λιοσίων στην οποία παρευρέθηκε ο Σύλλογός µας,
µέλη του Συλλόγου µε τη σηµαία αν ά χ είρας, παρακολούθησαν µε ευλάβεια την επίσηµη
δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Κων σταν τίν ου και Ελέν ης, στη συν έχ εια µετέβησαν
στην Πλατεία Ηρώων όπου τελέστηκε επιµν ηµόσυν η δέηση και κατάθεση στεφάν ων
στο Μν ηµείο των Πεσόν των και παρέλασαν µε υπερηφάν εια στο κλείσιµο του λαµπρού αυτού εορτασµού της Εθν ικής µας Επετείου.
Να σηµειώσουµε πως στον εορτασµό που έλαβε χ ώρα στη ∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής,
στεφάν ι κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας κ. Αν δρέας Νταρζάν ος.

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Παράνοµες ελληνοποιήσεις
κρεάτων από δυο εταιρείες

Μετά από έρευνα µηνών της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων

Υ

πόθεση φοροδιαφυγής από εταιρείες εµπορίας κρεάτων η οποία συνδέεται και µε παράνοµες ελληνοποιήσεις κρεάτων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων ύστερα από έρευνα
πολλών µηνών.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για δύο επιχειρήσεις στο νοµό
Αχαΐας, των ίδιων συµφερόντων, οι οποίες έχουν και την ίδια
ηµεροµηνία ίδρυσης.
Από την πολύµηνη έρευνα των Ελεγκτών της Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων αποκαλύφθηκε ότι οι δύο εταιρίες
στο διάστηµα από τις 20-2-2015 έως και τις 22-6-2017 είχαν
αδήλωτες πωλήσεις 1,71 εκατοµµυρίων ευρώ ενώ δεν απέδωσαν στο ∆ηµόσιο ΦΠΑ αξίας 225.000 ευρώ. Παράλληλα
δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήµατος. Οι ελεγκτές κατάσχεσαν τις ταµειακές µηχανές των επιχειρήσεων.
Η έρευνα συνεχίζεται καθώς αµέσως µετά τον εντοπισµό
της υπόθεσης επιχειρήθηκε η ίδρυση και τρίτης εταιρίας µε
µορφή ΑΕ των ίδιων συµφερόντων µε τις δύο πρώτες.
Παράλληλα, από τον έλεγχο βρέθηκαν αγορές κρεάτων
από την Βουλγαρία αξίας 1 εκατοµµυρίου ευρώ, τα οποία µε
βάση τη συνήθη πρακτική των ελληνοποιήσεων προωθούνται στην αγορά ως κρέατα εγχώριας προέλευσης.
Από τις φορολογικές αρχές κινούνται ήδη οι διαδικασίες
απενεργοποίησης του ενδοκοινοτικού ΑΦΜ για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

θριάσιο-11

Στα χέρια της Αστυνοµίας οι «ληστές µε το σίδερο»
Συνελήφθησαν επτά Γεωργιανοί µέλη άγριας συµµορίας διαρρηκτών

Σ

την εξάρθρωση της σπείρας των «ληστών µε το σίδερο» προχώρησε η Ελληνική Αστυνοµία,
συλλαµβάνοντας επτά Γεωργιανούς. Οι συλληφθέντες φέρεται να αποτελούσαν µια από τις πιο
άγριες συµµορίες διαρρηκτών στην Αττική, ενώ οι αρχές τους είχαν υπό στενή παρακολούθηση εδώ και αρκετό καιρό.
Μετά το τελευταίο περιστατικό ληστείας, µε θύµα µια 85χρονη στην Κυψέλη, η ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκε
άµεσα και τους συνέλαβε σε περιοχές των νοτίων προαστίων.
Στην κατοχή των Γεωργιανών βρέθηκαν αρκετά από τα κλοπιµαία τους, ενώ σύντοµα θα γίνουν ανακοινώσεις από την Αστυνοµία.
Η τελευταία τους ληστεία

Τελευταίο θύµα της συµµορίας ήταν µια 85χρονη γυναίκα στην Κυψέλη, όπου οι δράστες εισήλθαν
στο διαµέρισµα της γυναίκας, την χτύπησαν µε γροθιές και την έκαψαν µε σίδερο, προκειµένου να τους
αποκαλύψει πού είχε κρυµµένα χρήµατα.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνοµία, οι τρεις δράστες εισέβαλαν στο διαµέρισµα
της άτυχης ηλικιωµένης, που βρίσκεται στην οδό Αγίας Ζώνης, τις πρώτες πρωινές ώρες και αφού την
χτύπησαν µε γροθιές στο πρόσωπο, προκειµένου να τους αποκαλύψει που είχε χρήµατα, την έκαψαν
µε σίδερο, σε διάφορα σηµεία του σώµατός της.
Η άτυχη γυναίκα είπε στους δράστες ότι έχει µόνο λίγα ευρώ στο διαµέρισµά της, µε τους κακοποιούς να την απειλούν ότι θα την σκοτώσουν.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

12-θριάσιο

Συνεχίζεται απο τη σελ. 2

Με αφορµή την έν αρξη συζητήσεων συν εργασίας µε τη Γαλλική δήµο του Grand
Belf ort, o ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός δήλωσε: "Η δυν αµική, του
∆ήµου Αχ αρν ών και Grand Belf ort σε θέµατα Πολιτισµού, µας επιτρέπει ν α
εν τοπίσουµε πολλά και σηµαν τικά πεδία συν εργασίας και αν ταλλαγής καλών πρακτικών µεταξύ των δύο πόλεων .
Ο σχ εδιασµός και η υλοποίηση δράσεων σε θέµατα Πολιτισµού, οφείλουν ν α εµπεριέχ ουν τα χ αρακτηριστικά, της συν εργασίας, της εξωστρέφειας και της αµοιβαιότ

ητας. Με αυτό τον τρόπο ο Πολιτισµός δεν είν αι µια αδραν ή έν ν οια αλλά έν α ζων ταν ό και εν εργό στοιχ είο της κοιν ων ίας των πολιτών .
Σε αυτό το πλαίσιο υποδεχ όµαστε και καλωσορίσουµε τη Γαλλική αν τιπροσωπεία
του Grand Belf ort στον ∆ήµο Αχ αρν ών και αποβλέπουµε σε µια ουσιαστική και
εποικοδοµητική συν εργασία."
Κατά τη συν άν τηση και τις επισκέψεις των Γάλλων εκπροσώπων στον ∆ήµο Αχ αρν ών , η µετάφραση του υλικού που διατέθηκε στους Γάλλους επισκέπτες έγιν ε αφιλοκερδώς από την καθηγήτρια Γαλλικών κα Μαίρη Σµυρν αίου, εν ώ η διερµην εία τις
καθηγήτριες: κα Μαρία Κατσαν δρή και κα Κατερίν α Σταµάτη.

Άµεση αντίδραση της Πυροσβεστικής
και του ∆ήµου σε πυρκαγιά στη Φυλή

Π

υρκαγιά εκδηλώθηκε
το απόγευµα της
Κυριακής 29 Οκτωβρίου στη θέση Μύρτιζα
της Φυλής.
Επιτόπου έσπευσαν τρία οχήµατα της Πυροσβεστικής, ενώ από πλευράς ∆ήµου Φυλής στο
σηµείο βρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς,
ο Αντιδήµαρχος Σπύρος Μπρέµπος και υδροφόρο όχηµα που έφτασε µετά από εντολή του Αντιδηµάρχου Μιχάλη Οικονοµάκη.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση : Πλατεία Ηρώων ,
Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια, 30/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 55696
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισµού για την
ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας µε
τίτλο:
«Εργασίες
Εξειδίκευσης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για
την Κοιν ων ική Έν ταξη των
ΡΟΜΑ στη ∆.Ε Άν ω Λιοσίων και
στη ∆.Ε Ζεφ υρίου του ∆ήµου Φυλής
»
Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο
κατακύρωσης την
ΠΛΕΟΝ
συµφ έρουσα
από
τεχν οοικον οµική άποψη βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιµής, προσφ ορά, για την ανάθεση
εκτέλεσης της εργασίας: «Εργασίες
Επιχειρησιακού
Εξειδίκευσης
Προγράµµατος για την Κοιν ων ική
Έν ταξη των ΡΟΜΑ στη ∆.Ε Άν ω
Λιοσίων και στη ∆.Ε Ζεφ υρίου του
∆ήµου Φυλής», προϋπολογισµού:
59.400,00€ (πλέον ΦΠΑ 24% ).
Η έναρξη της υποχρέωσης
εκτέλεσης των υπηρεσιών ξεκινά µε
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και θα διαρκεί ως έξι µήνες.
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Η διάρκεια της εκτέλεσης δύναται να
παραταθεί έπειτα από απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγων ισµό
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον αντικείµενο της

παρούσας και είναι εγκατεστηµένα
σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων
συµβάσεων.
Η Ένωση οικονοµικών φορέων δεν
υποχρεούται να λάβει ορισµένη
νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται
όµως, να λάβει συγκεκριµένη νοµική
µορφή εφόσον της ανατεθεί η
σύµβαση, και κριθεί ότι απαιτείται για
την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύµβασης . (άρθρο 19 παρ.3
Ν.4412/16).

θριάσιο-13
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών
φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.(άρθρο
19
παρ.4
Ν.4412/16)
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων
ευθύνονται εις ολόκληρο µε κοινό
εκπρόσωπο. Η Ένωση προµηθευτών
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη.
Σε περίπτωση µετασχηµατισµού
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η νέα
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της
προηγούµενης, υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα
Αρχή την επελθούσα µεταβολή και
να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να κριθεί εάν
και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές
προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης δεν
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς µε την ίδια τιµή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης
της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή
και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα
µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα, από Γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου. Στην
περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της Σύµβασης, η σχετική
Απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ο διαγων ισµός θα διεξαχθεί στις
14-11-2017, ηµέρα Τρίτη στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του ∆ήµου
Φυλής, πλατεία Ηρώων µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την
10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00.

Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr. Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από
το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία Ηρώων,
Τ.Κ 13341, Τηλ. 2132042824 2132042716 , Fax. 2132042714
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από 1 έως 31 Οκτωβρίου

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραµµατεία Περιφερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 1517
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr

Αθήνα, 30-10-2017
Aρ. Πρωτ.: 222631

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
ΕσωτερικώνΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 84433/4612/17 έγγραφο ο
φάκελος ανανέωσης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
µε:

Α) τίτλο έργου: «Πτηνοτροφική
µονάδα
εκτροφής
ωοτόκων
ορνίθων», υποκατηγορία: Α2,
οµάδα: 7η, α/α: 2 (Εγκαταστάσεις
εκτροφής ωοτόκων ορνίθων),
Β) θέση έργου: θέση ‘’Λάκκος
Θεοδοσέικα’’, ∆ήµος Μεγαρέων,
∆υτικής
Αττικής,
της
Π.Ε
Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας Αττικής για την
παροχή
σχετικών
περιβαλλοντικών πληροφοριών,
στην οποία καλείται το κοινό να
ενηµερωθεί,
τη
∆/νση
Περιβάλλοντος
Περιφέρειας
Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
κοινού:
∆ευτέραυποδοχή
Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 2106984302)
ΣΤ) στα πλαίσια της ανανέωσης
της µε αρ. απόφασης ΠΕΧΩ
3890/Φ.ΠΕΡΙΒ._7/07, όπως όπως
ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε
µε την Φ6190/4823/περ7/15
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 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
ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα, 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. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκτιστα 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.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική 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 διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, 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 10:0013:00 ) (7.1.17)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία 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., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

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

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ 6975741508

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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