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Συνάντηση της δηµοτικής αρχής Τσουκαλά
µε τους συλλόγους Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελευσίνας και Ασπροπύργου

- Κατάθεση προτάσεων που αφορούν έργα υποδοµών

Χαµένες στη…γραφειοκρατία
σελ. 2

οι ευθύνες για τις φονικές πληµµύρες
σε Μάνδρα και Νέα Πέραµο

Για την υπόθεση αναµένεται να κληθεί για συµπληρωµατική κατάθεση η
περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, ενώ κατάθεση αναµένεται να δώσει
το προσεχές διάστηµα και η δήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριεκούκη.

Ξεκινά κανονικά σήµερα
η λειτουργία της
Λεωφορειακής γραµµής
861 - από Ελευσίνα
προς οικισµό
Πανοράµατος Μάνδρας

σελ. 5

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πρόγραµµα ενίσχυσης ίδρυσης και λειτουργίας
νέων τουριστικών επιχειρήσεων
σελ. 5
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σελ. 3

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ:
Ολοκληρώνεται
η επένδυση στον
Ασπρόπυργο
Η εµπορική παραγωγή των ράβδων
καπνού θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του
2018 στο εργοστάσιο της εταιρείας
Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο
και θα εξάγονται σε περισσότερες από 30
αγορές του κόσµου.
σελ. 2-12

∆ωρεάν ενισχυτική
διδασκαλία και εκµάθηση
ξένων γλωσσών
για παιδιά ευπαθών
οικογενειών
του ∆ήµου Αχαρνών

Ηµερίδα της
Ν.∆. για την
υγεία σήµερα
στην Ελευσίνα

σελ. 3

σελ. 2

Ανακατασκευάζεται η οδός Αγίου
Γεωργίου στον ∆ήµο Ασπροπύργου

Υπέγραψαν την Προγραµµατική Σύµβαση η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νίκος Μελετίου σελ.
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Χαµένες στη… γραφειοκρατία οι ευθύνες

Ασπρόπυργος

για τις πληµµύρες σε Μάνδρα και Νέα Πέραµο

Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήνης 30,
2105574683
Ελευσίνα

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Ρόκας ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας,
2105541344
Aχαρνές

Παγώνας Σπυρίδων Χ.
Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156
Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και ασθενείς βροχές
Η θερµοκρασία από 11 έως 20
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
Φιλούµενος, Φίλος, Φιλουµένη, Φιλοµίνα, Φιλοµίλα,
∆ιεθνής Ηµέρα Αλληλεγγύης
προς τον Παλαιστινιακό Λαό

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

∆ύο εβδοµάδες έχουν περάσει από τις καταστροφικές
πληµµύρες στη ∆υτική Αττική, που άφησαν πίσω τους 23 νεκρούς, και οι ευθύνες έχουν χαθεί µέσα στη γραφειοκρατία.
Το µπαλάκι των ευθυνών

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως η προκαταρκτική έρευνα,
που είχε διατάξει ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών Ηλίας Ζαγοραίος, αρχικά είχε δοθεί στο Αστυνοµικό
Τµήµα Ελευσίνας, το οποίο όµως στη συνέχεια θεωρήθηκε
«αδύναµη» αστυνοµική υπηρεσία συγκριτικά µε το εύρος της
υπόθεσης.
Έτσι, στη συνέχεια η υπόθεση εστάλη πίσω στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, και
από εκεί εστάλη πίσω στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής
Αττικής!
Οπως γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος», παρά το κατεπείγον της

προκαταρκτικής έρευνας, η υπόθεση αναζήτησης ευθυνών θα
καθυστερήσει.Σηµαντικό ρόλο, πάντως, αναµένεται να παίξουν
και οι καταθέσεις των αρµοδίων, τόσο από τους δήµους όσο και
από την Περιφέρεια, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν κληθεί προς το
παρόν να καταθέσουν, καθώς η περιοχή µετρά ακόµη τις
πληγές αλλά και τους νεκρούς της.
Θα καταθέσει και η ∆ούρου

Για την υπόθεση αναµένεται να κληθεί για συµπληρωµατική
κατάθεση και η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, η οποία
έχει ήδη καταθέσει αρχικά στον Άρειο Πάγο.
Κατάθεση αναµένεται να δώσει το προσεχές διάστηµα και η
δήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριεκούκη.
Ηδη, καταθέσεις έχουν δώσει ήδη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής οι συγγενείς των θυµάτων, αλλά αναµένεται να
κληθούν εκ νέου σε µελλοντική βάση για συµπληρωµατικές.

∆ωρεάν ενισχυτική διδασκαλία και
εκµάθηση ξένων γλωσσών για παιδιά
ευπαθών οικογενειών του ∆ήµου Αχαρνών

Ύ

στερα
από
εν έργειες της
∆ιεύθυν σ ης
Κοιν ων ικής Πολιτικής
του ∆ήµου Αχ αρν ών
και µε την αν ιδιοτελή
προσφορά ιδιοκτητών ,
φρον τιστηρίων µέσης
εκπαίδευσης, κέν τρων
ξέν ων γλωσσών και
εκδοτικών οίκων , εξασφαλίστηκε η δωρεάν φοίτηση παιδιών που αν ήκουν σε ευπαθείς
οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχ αρν ών .
Οι δικαιούχ οι φοίτησης, αν ήκουν σε καταγεγραµµέν ες ευπαθείς οικογέν ειες της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχ αρν ών , οι
οποίοι µέσω της προσφοράς φρον τιστηρίων µέσης εκπαίδευσης και
κέν τρων ξέν ων γλωσσών εξασφαλίζουν δωρεάν εν ισχ υτική διδασκαλία για τα µαθήµατα του σχ ολείου, προετοιµασία για τις Παν ελλήν ιες
εξετάσεις ή εκµάθηση ξέν ων γλωσσών . Εν ώ η συν εργασία µε εκδοτικούς οίκους εξασφαλίζει τη δωρεάν προσφορά των ξεν όγλωσσων βιβλίων που απαιτούν ται για την εκµάθηση ξέν ων γλωσσών .
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός και ο Αν τιδήµαρχ ος
Κοιν ων ικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου εξέφρασαν µε επιστολή
τους, τις ευχ αριστίες τους προς τους ιδιοκτήτες, φρον τιστηρίων µέσης
εκπαίδευσης, κέν τρων ξέν ων γλωσσών και εκδοτικών οίκων για τη
στήριξη και συµπαράστασή τους στις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού του
∆ήµου Αχ αρν ών .
Με αφορµή τη συν εργασία της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχ αρν ών µε τους ιδιοκτήτες, φρον τιστηρίων µέσης εκπαίδευσης, κέν τρων ξέν ων γλωσσών και εκδοτικών
οίκων , ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός δήλωσε: "Ο ∆ήµος Αχ αρν ών µέσω των υπηρεσιών του και µε την
αµέριστη και αν ιδιοτελή προσφορά ιδιωτών , προσφέρει τη δυν ατότητα δωρεάν εν ισχ υτικής διδασκαλίας και εκµάθησης
ξέν ων γλωσσών σε παιδιά ευπαθών οικογεν ειών που κατοικούν στον ∆ήµο Αχ αρν ών .
Πρόκειται για µια αξιέπαιν η πράξη αν θρωπιάς και κοιν ων ικής αλληλεγγύης, που πέρα από τη καθοριστική σηµασία
στην εκπαίδευση των ωφελούµεν ων , αποτελεί και έν α αισιόδοξο µήν υµα προσφοράς στον συν άν θρωπο που επιζητεί µιµητές"
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Ολοκληρώνεται
η επένδυση στον Ασπρόπυργο

Κ

οντά στην ολοκλήρωσή της βρίσκεται η σηµαντική
επένδυση της Παπαστράτος, η οποία µετά από εννέα
σχεδόν δεκαετίες σταµατά να παράγει «απλά» τσιγάρα
περνώντας στην παραγωγή µιας νέας γενιάς καινοτόµων καπνικών προϊόντων. Μια µεγάλη αλλαγή, η οποία, όπως αναφέρει ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, Χρήστος Χαρπαντίδης, θα έχει σηµαντική επιρροή στην υγεία του πληθυσµού
που καπνίζει. Μιλώντας σε δηµοσιογράφους, η διοίκηση της
εταιρείας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία υλοποίησης επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε τον περασµένο Μάρτιο.
Η Παπαστράτος µετατρέπει το εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο σε µονάδα παραγωγής των ράβδων καπνού για το IQOS
και θα δηµιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα
προστεθούν στις περισσότερες από 250 θέσεις που δηµιούργησε για την προώθηση και κυκλοφορία του IQOS στην ελληνική αγορά.

Χ ΡΗ ΣΤ Ο Σ Χ Α Ρ Π Α Ν Τ Ι ∆Η Σ

Πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος

Η εµπορική παραγωγή των ράβδων καπνού θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018 στο εργοστάσιο της εταιρείας Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο και θα εξάγονται σε περισσότερες από 30 αγορές του κόσµου.

Η εµπορική παραγωγή των ράβδων καπνού θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018 στο εργοστάσιο της εταιρείας Παπαστράτος στον
Ασπρόπυργο και θα εξάγονται σε περισσότερες από 30 αγορές όλου του κόσµου. Η δυναµικότητα της παραγωγής ανέρχεται σε
20 δισ. ράβδους καπνού ετησίως.
Σύµφωνα µε τον κ. Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο της εταιρείας Παπαστράτος το µικρό χρονικό διάστηµα που βρίσκεται στην
αγορά το IQOS έχει αποκτήσει φανατικό κοινό το οποίο αυξάνεται µέρα µε τη µέρα. Ήδη το µερίδιό του στην Αθήνα έχει ξεπεράσει,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της εταιρείας, το 2%. Ο στόχος είναι να αντικαταστήσει πλήρως τα συµβατικά τσιγάρα το συντοµότερο
δυνατόν. Παρουσία έχει ήδη σε όλη σχεδόν την Ελλάδα µε αποκλειστικά καταστήµατα IQOS, µέσω του δικτύου καταστηµάτων
Public αλλά µε ένα online κατάστηµα. Αναφερόµενος στην πορεία της αγοράς ο κ. Καργαρώτος τόνισε ότι η πτώση της νόµιµης
αγοράς του τσιγάρου στο εντεκάµηνο εφέτος ανέρχεται σε 11- 12%. Επίσης, σηµείωσε ότι από το 2010 µέχρι σήµερα, η συνολική
µείωση της νόµιµης αγοράς τσιγάρου ξεπερνά το 50%. Σηµειώνεται ότι µέσα στα οκτώ χρόνια της οικονοµικής κρίσης έχουν γίνει
εννέα αλλαγές φορολογίας και ΦΠΑ.
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Συνεχίζεται στη σελ. 10

Συνάντηση της δηµοτικής αρχής Τσουκαλά µε
τους συλλόγους Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ελευσίνας και Ασπροπύργου
Κατάθεση προτάσεων που αφορούν έργα υποδοµών

θριάσιο-3

Ηµερίδα της Ν.∆.
για την υγεία σήµερα
στην Ελευσίνα

Ο

Τοµέας υγείας της Ν∆, η ΝΟ∆Ε ∆υτικής Αττικής
και η ∆ηµ.Τ.Ο. Ελευσίνας συνδιοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα «Η υγεία στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της Ν∆.
Η ηµερίδα θα διεξαχθεί στο Εργατικό κέντρο Ελευσίνας
(Χαριλάου 28) την Τετάρτη 29-11-17 και ώρα 18:30
Οµιλητές:
Τοµεάρχης Υγείας-Βουλευτής Επικρατείας, Βασίλειος
Οικονόµου
Τοµεάρχης Εσωτερικών-Βουλευτής Αττικής-τ. Υπουργός
Υγείας, Μάκης Βορίδης
Αναπληρωτής Τοµεάρχης Υγείας-Βουλευτής Αχαϊας,
Ιάσων Φωτήλας
Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιάννης Υφαντόπουλος
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Πλατανησιώτης

Ανακατασκευάζεται η οδός
Αγίου Γεωργίου
στον ∆ήµο Ασπροπύργου

Υπέγραψαν την Προγραµµατική Σύµβαση
η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νίκος Μελετίου

Π

Ο

∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς ενηµερώνει τους δηµότες ότι η δηµοτική αρχή είχε υποσχεθεί ότι οι προτάσεις του ∆ήµου οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφέρεια και την Κυβέρνηση για έργα υποδοµής
στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή θα είναι αποτέλεσµα διαλόγου µε κοινωνικούς, επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς φορείς.
Σε αυτό το πλαίσιο, σήµερα Τετάρτη στις 8.30
πµ θα πραγµατοποιηθεί στο δηµαρχείο της πόλης
συνάντηση της δηµοτικής αρχής µε τους συλλόγο

υς Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ελευσίνας και
Ασπροπύργου.

Αιτήσεις για πληµµυροπαθείς µέχρι και την
Τετάρτη 29/11/2017
Οι κάτοικοι του ∆ήµου Ελευσίνας µπορούν να
υποβάλουν αίτηση αυτοψίας για ζηµιές από την
πρόσφατη πληµµύρα µέχρι και την Τετάρτη
29/11/2017.Οι αιτήσεις γίνονται στο γραφείο πολιτικής προστασίας του δήµου ή τηλεφωνικά στο
2105537210.

ρογραµµατική Σύµβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου, Νίκος Μελετίου µε αντικείµενο την
υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή οδού Αγίου Γεωργίου του ∆ήµου Ασπροπύργου», προϋπολογισµού
1.700.000 ευρώ µε ΦΠΑ.
Σκοπός του έργου, που χρηµατοδοτείται από πόρους της
Περιφέρειας, είναι η ανάπλαση της οδού Αγίου Γεωργίου
µε γνώµονα την ασφάλεια των πολιτών. Συγκεκριµένα, η
παρέµβαση αφορά σε όλη την έκταση της οδού, η οποία
παρουσιάζει µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της ραγδαίας επιχειρηµατικής ανάπτυξης της περιοχής. Να σηµειωθεί ότι η οδός Αγίου Γεωργίου κατασκευάστηκε πριν
πολλά χρόνια, χωρίς οριογραµµές, πεζοδρόµια και ηλεκτροφωτισµό. Πρόκειται δε για τη µόνη οδό επικοινωνίας της
βιοµηχανικής περιοχής του Ασπροπύργου, συνδέοντας την
οδό Μεγαρίδος µε τη Λεωφόρο Ειρήνης (ΝΑΤΟ). Επιπλέον, µε την υλοποίηση του έργου θα επιλυθεί το ζήτηµα
ασφάλειας που προκύπτει, αναφορικά µε την απόσταση
του υπάρχοντος οδοστρώµατος από τους εναέριους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύµατος υψηλής τάσης.
Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες
εργασίες: εκσκαφές, κατασκευή υπόβασης και βάσης, διάστρωση ασφαλτικής στρώσης βάσης και κυκλοφορίας
καθώς και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδροµίων.
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Αδυναµία και ανεπάρκεια
στήριξης των πληγέντων στη
Μάνδρα και στη Νέα
Πέραµο από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Καταγγέλει µε ερώτησή του προς 4 υπουργεία
ο Βασίλης Οικονόµου

ΕΡΩΤΗΣΗ προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και
Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών µε θέµα: Αδυναµία και ανεπάρκεια στήριξης των
πληγέντων στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραµο από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
Κύριοι Υπουργοί,
Τις τελευταίες ηµέρες αντικρίσαµε δραµατικές εικόνες
από τις πρόσφατες πληµµύρες στη ∆υτική Αττική. Ο
απολογισµός είναι τραγικός και µε δυσκολία µπορεί όλο
αυτό το συµβάν να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους.
Έχουν χαθεί 23 συνάνθρωποί µας και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ένας µεγάλος αριθµός σπιτιών και
επιχειρήσεων. Οι ζηµιές στη Μάνδρα είναι ανυπολόγιστες όπως και το ίδιο συµβαίνει και στην περιοχή της
Νέας Περάµου. Οι κάτοικοι των συγκεκριµένων περιοχών είναι απελπισµένοι και εξουθενωµένοι, αναζητώντας τον τρόπο να σταθούν ξανά στα πόδια τους και
να επιστρέψουν στην καθηµερινότητά τους. Την ίδια
ώρα έτοιµες µελέτες αλλά και διαθέσιµοι πόροι που αφορούν την προσαρµογή της Κλιµατικής Αλλαγής για την
πρόληψη και την διαχείριση κινδύνων και συγκεκριµένα
για τα αντιπληµµυρικά έργα, βρίσκονται στο συρτάρι,
προκαλώντας όλο και πιο πολύ την αγανάκτηση των

πολιτών.
Η
ανικανότητα
της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
αποδεικνύεται περίτρανα,
αφού
δεν
αξιοποίησε
ουσιαστικά τους διαθέσιµους ευρωπαϊκούς πόρους από
το ΕΣΠΑ 2014-2020 για να υλοποιήσει αντιπληµµυρικά
έργα και η δράση της περιορίστηκε µόνο σε επικοινωνιακά παιχνίδια άνευ ουσίας, αδιαφορώντας για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η ολιγωρία και η απραξία
της στην τοπική κοινωνία.
Το Εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής
(ΠΕΠ 2014 – 2020) περιλαµβάνει κοινοτικούς πόρους
ύψους 76.461.698 ευρώ που µαζί µε την εθνική συµµετοχή 19.115.425,00 ευρώ αγγίζουν το ποσό των
95.577.123 ευρώ.
Ένα τεράστιο ποσό που παραµένει αναξιοποίητο.
Επίσης δεν µας έχετε γνωστοποιήσει σε ποιες κινήσεις
έχετε προχωρήσει προκειµένου να εξαντλήσετε κάθε
δυνατότητα χορήγησης οικονοµικής βοήθειας από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης, αλλά και πέρα από
αυτό, όπως έγινε στην περίπτωση της Ιταλίας µε τους
φονικούς σεισµούς που αξιοποιήθηκαν πόροι και από
άλλα ταµεία.

Πρόσληψη παιδιάτρου στον ∆. Αχαρνών

Το Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη µε ΣύµβασηΜίσθωσης Έργου (1) ενός ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.∆.∆.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:

1. Τι έργα αντιπληµµυρικής προστασίας έχουν πραγµατοποιηθεί στην Αττική; Ποιος ο προγραµµατισµός για
την ολοκλήρωση αυτών;
2. Έχετε αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους που
αφορούν την διαχείριση των κινδύνων από φυσικές
καταστροφές;
3. Έχει ζητηθεί η συνδροµή του ταµείου αντιµετώπισης
φυσικών καταστροφών της Ε.Ε;
4. Ποιες διαδικασίες αποζηµίωσης και αποκατάστασης
έχουν ενεργοποιηθεί για την ανακούφιση των πληγέντων;
Θα απλοποιήσετε τις διαδικασίες δικαιολογητικών που
απαιτούνται από τους πληγέντες για την αποζηµίωσή
τους;
5. Εξετάζεται το ενδεχόµενο αναθεώρησης της νοµοθεσίας της πολιτικής προστασίας ώστε να αναβαθµιστεί
ως πεδίο άσκησης δηµόσιας πολιτικής;

Εκπαιδευτική ηµερίδα για Παιδαγωγούς του ∆ήµου Ιλίου

Μ

ε στόχ ο τη διαρκή εν ηµέρωση των Παιδαγωγών των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου
Ιλίου, πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική ηµερίδα µε θέµα «Λειτουργία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της προσχ ολικής αγωγής στην Ευρωπαϊκή Έν ωση - Καλές πρακτικές», µέσω της ∆ιεύθυν σης Προσχ ολικής Αγωγής, την Τρίτη 21 Νοεµβρίου 2017, στον
12ο Βρεφον ηπιακό Σταθµό.
Το θέµα αν έπτυξε η ερευν ήτρια του Τµήµατος Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοιν ων ικής
Έρευν ας της Σχ ολής Επιστηµών της Εκπαίδευσης στο Παν επιστήµιο της Βαρσοβίας Olga
Wy słowska, M.A., PhD. Cand, η οποία βρίσκεται στη χ ώρα µας στο πλαίσιο του ερευν ητικού Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Educare of the y oungest children in Europe, µε
στόχ ο την εκπόν ηση µελέτης βάσει καλών πρακτικών που καταγράφον ται σε δηµόσιους παιδικούς σταθµούς σε 4 Ευρωπαϊκές χ ώρες (Πολων ία, Πορτογαλία, Ολλαν δία, Ελλάδα), που αυτήν την περίοδο είν αι σε εξέλιξη σε Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Ιλίου.
Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στην Αγγλική γλώσσα µε ταυτόχ ρον η διερµην εία στην
Ελλην ική από την υποψήφια ∆ιδάκτορα στο Ελλην ικό Αν οικτό Παν επιστήµιο κα. Ιωάν ν α Στρατάκη.

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

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.
Τηλ. 6973823418
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Πρόγραµµα ενίσχυσης ίδρυσης
και λειτουργίας νέων
τουριστικών επιχειρήσεων

Η

∆ράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µέσω της δηµιουργίας νέων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Απευθύνεται σε δύο (2) κατηγορίες πολύ Μικρών,
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Τουρισµού.
Κατηγορία ∆ικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα
συσταθούν από την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑ∆ της επένδυσης µέχρι την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία ∆ικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύµατα που
έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ 55 ή/και τους ΚΑ∆:
41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήµα)
λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καµία οικονοµική δραστηριότητα.
Ύψος επιδότησης: 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Χρηµατοδοτείται το 45% των επιλέξιµων δαπανών.
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ µισθωτής εργασίας, το ποσοστό
χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 50%.
Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:να προσκοµίσουν κατά την
υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης αποδεικτικά
στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συµµετοχής σε
ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόµενου
(επιχορηγούµενου) προϋπολογισµού του Επενδυτικού
Σχεδίου
να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε µία µόνο Περιφέρεια
να δεσµεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν
νόµιµα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας

µέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης να υποβάλουν µία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούµενες δαπάνες Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις
και περιβάλλων χώρος
Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας και
ύδατος
Μεταφορικά µέσα
Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Προβολή/Προώθηση - Συµµετοχή σε Εκθέσεις
Τεχνικές µελέτες µηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νοµικού συµβούλου
Λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού
Σχεδίου
Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω µε δυναµικότητα 10 έως και 50
κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα: αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα – τουριστικές επιπλωµένες
κατοικίες µε ελάχιστο αριθµό 3 κατοικιών, ενοικιαζόµενα
επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα 3 κλειδιών και άνω
και ελάχιστης δυναµικότητας 10 κλινών
Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
Εναλλακτικές µορφές τουρισµού: αθλητικός τουρισµός,
θαλάσσιος τουρισµός, τουρισµός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως ψυχαγωγι-

κά και θεµατικά πάρκα κ.ά.
Λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον τοµέα του
τουρισµού

Επισήµανση
∆εν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ)
µε εταίρο την προηγούµενη επιχείρηση ή τους εταίρους/µέτοχους αυτής για την εκµετάλλευση του ιδίου
καταλύµατος/σήµατος λειτουργίας.

Ηλεκτρονική υποβολή
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης να υποβάλουν
ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό
Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαµβάνει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης
του Παραρτήµατος Ι σε µη επεξεργάσιµη ηλεκτρονική
µορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισηµαίνεται ότι κάθε επισυναπτόµενο
έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα µέχρι 10 ΜΒ.

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων:
από 18/12/2017 έως 28/03/2018
Επικοινωνία – Πληροφορίες
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα.
Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις
8.00 πµ. έως τις 5.00 µµ
Τηλεφωνική ενηµέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση από τις 8.00 πµ έως τις
7.00 µµ. Εmail: infoepan@mou.gr
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr

Ξεκινά κανονικά σήµερα η λειτουργία της Λεωφορειακής γραµµής 861
- από Ελευσίνα προς οικισµό Πανοράµατος Μάνδρας.

Ξεκιν ά ξαν ά από σήµερα Τεταρτη 29 Νοεµβριου η λειτουργία της αστικής γραµµής 861 - απο Ελευσίν α µέχ ρι τον
οικισµό Παν οράµατος του ∆ήµου Μάν δρας- Ειδυλλίας και αν τίστροφα - η οποία θα περιλαµβάν ει το συν ολο των
δροµολογίων της - διερχ ’οµεν η απο την ίδια µε των ΚΤΕΛ διαδροµή.Έτσι, µετά από αρκετές ηµέρες - λόγω των καταστροφών που υπέστη η πόλη της Μάν δρας , οι κάτοικοι του οικισµού θα µπορούν ν α εξυπηρετηθούν και πάλι

website:www.anastasiaserepa.gr

Τετάρτη 29 Νοεµβρίου 2017
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Πλήθος δηµοτών στην ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Μύθοι & Αλήθειες
για τα αντιβιοτικά και τα εµβόλια», που διοργανώθηκε στο ∆ηµαρχείο Μεγαρέων

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στο ∆ήµο
Μεγαρέων, η Ενηµερωτική Εκδήλωση
για τους ∆ηµότες µε θέµα: «Μύθοι &
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εµβόλια», την
Τρίτη, 14/11/2017, στο ∆ηµαρχείο της πόλης.
Η Εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το
∆ήµο Μεγαρέων, στο πλαίσιο της Ενηµερωτικής
Εκστρατείας για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών και των Εµβολίων που διοργανώνει το
Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων
(Ε∆∆ΥΠΠΥ), η Ελληνική Εταιρεία Λοιµώξεων, η
Ελληνική Εταιρεία Χηµειοθεραπείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), υπό την Αιγίδα της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους
πλήθος κατοίκων και επαγγελµατιών υγείας της
περιοχής. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας, Υπεύθυνος σε θέµατα
Υγείας ∆ήµου Μεγαρέων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο ∆ήµαρχος Μεγάρων κ. Γρηγόριος
Σταµούλης.
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, του Ε∆∆ΥΠΠΥ και του
ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Χαιρετίζω τη
σηµαντική συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων,
µέλους του ∆ικτύου µας, στην Πανελλαδική µας
Εκστρατεία. Για τέταρτη συνεχή χρονιά εξειδικευµένοι ιατροί λοιµωξιολόγοι διατρέχουν όλη την
Ελλάδα µε στόχο να ενηµερώσουν τους
συµπολίτες µας µε τον πιο έγκυρο τρόπο, για το
πόσο σηµαντικό είναι να αποφεύγουν την υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών αλλά και να προστατεύουν την υγεία τους µε όλα τα εγκεκριµένα
για τους ενήλικες εµβόλια. Θα συνεχίσουµε την
κοι νή µας προσπάθει α προς όφελος των
πολιτών σε κάθε σηµείο της χώρας µας».

Ένωση Γυναικών Αχαρνών
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΒΙΑΣ

γιατί προκαλείται στο 90% από ιούς έναντι των
οποίων τα αντιβιοτικά δεν είναι δραστικά.
∆ρ. Στυλιανή Συµπάρδη: Είναι ευθύνη όλων
µας να διαφυλάξουµε τα αντιβιοτικά, βάζοντας
τέλος στην άσκοπη κατανάλωσή τους.

Την ενηµέρωση πραγµατοποίησε η ∆ρ. Στυλιανή Συµπάρδη, Παθολόγος - Λοιµωξιολόγος,
∆/ντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». Η κ. Συµπάρδη αναφέρθηκε
στο πόσο σηµαντικά είναι τα αντιβιοτικά για την
υγεία µας, καθώς σώζουν εκατοµµύρια ζωές από
τις λοιµώξεις που προκαλούν τα µικρόβια, αλλά
και πόσο καταστροφική είναι η υπερκατανάλωσή τους, καθώς αυτή οδηγεί σε ανάπτυξη
αντοχής των µικροβίων στα αντιβιοτικά, µε συνέπεια όταν θα τα χρειαζόµαστε πραγµατικά να µην
µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε, γιατί δεν θα
είναι πλέον δραστικά. Παρουσίασε, µάλιστα,
παραδείγµατα συχνών περιπτώσεων, όπως ένα
κοινό κρυολόγηµα, στις οποίες πολύ συχνά
καταναλώνουµε αντιβιοτικά ενώ δεν χρειάζεται,

Η 25η Νοεµβρίου έχει αν ακηρυχθεί ως Παγκόσµια
Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυν αικών από
τον Οργαν ισµό Ην ωµέν ων Εθν ών . Η εν δοοικογεν ειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση αλλά έν α
σοβαρό κοιν ων ικό πρόβληµα. Μας αφορά όλους
Η ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ καλεί τις γυν αίκες, που υποφέρον τας σιωπηλά πίσω από
τις κλειστές πόρτες και δεν τολµούν ν α µιλήσουν , ν α πάψουν ν α σιωπούν . Στην Τηλεφων ική Γραµµή SOS 15900 , που λειτουργεί από το 2010, όλο το 24ωρο οι γυν αίκες µπορούν ν α ζητήσουν δωρεάν βοηθεια. ∆ιαδώστε το

Ακόµη, η οµι λήτρι α παρέθεσε σηµαντι κά
στοιχεία σχετικά µε τους τρόπους µετάδοσης των
µικροβίων και των ιών, το πώς µπορούµε να διακρίνουµε πότε πρέπει να πάρουµε αντιβιοτικό
και πότε όχι, πάντα σε συνεννόηση µε τον ιατρό
µας. Επεσήµανε ότι κατέχουµε την πρώτη θέση
στην Ευρώπη στην κατανάλωση αντιβιοτικών µε
αποτέλεσµα και την πρώτη θέση στην αντοχή
των µικροβίων στα αντιβιοτικά, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία µας αν ληφθεί υπόψη
ότι αντιµετωπίζουµε το τέλος των αντιβιοτικών
εφόσον δεν φαίνεται ότι θα κυκλοφορήσουν νέα
αντιβιοτικά δραστικά στα ανθεκτικά µικρόβια. Η
οµιλία ολοκληρώθηκε µε το µήνυµα ότι είναι
ευθύνη όλων µας να διαφυλάξουµε τα αντιβιοτικά, βάζοντας τέλος στην άσκοπη κατανάλωσή
τους. Στο τέλος, η οµιλήτρια αναφέρθηκε στην
πρόληψη των λοιµώξεων στους ενήλικες µε
σωστή χρήση των εµβολίων, δηλαδή της γρίπης
(το Νοέµβριο κάθε χρόνο) όπως και του πνευµονιόκοκκου, σύµφωνα µε την καθοδήγηση του
ιατρού τους.
Ακολούθησε συζήτηση µε πολλές ερωτήσεις
από το κοινό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε η µεγάλη αλήθεια: µειώνοντας την
άσκοπη κατανάλωση των αντιβιοτικών, τα ανθεκτικά µικρόβια ξαναγίνονται ευαίσθητα στα αντιβιοτικά!

Μέρος των εσόδων της Ηπειρώτικης βραδιάς
προσφέρει ο σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων
στους πληµµυροπαθείς της ∆υτικής Αττικής

Στο πλευρό των πληµµυροπαθών της ∆υτικής Αττικής στέκεται έν ας ακόµα σύλλογος του
δήµου Φυλής, ο σύλλογος Ηπειρωτών Άν ω Λιοσίων , διαθέτον τας µέρος των εσόδων από
την Ηπειρώτικη βραδιά για την αν ακούφισή τους. Παράλληλα, τα µέλη του ∆.Σ θα διαθέσουν
προσωπικά έν α επιπλέον ποσό για ν α αγοράσουν είδη πρώτης αν άγκης.
Η κίν ηση του συλλόγου Ηπειρωτών έρχεται ως σηµαν τικό επιστέγασµα της προσφοράς
που, από την πρώτη στιγµή, έκαν αν πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι, και επαγγελµατοβιοτέχν ες του δήµου απέν αν τι σε εκείν ους που δοκιµάστηκαν και εξακολουθούν ν α δοκιµάζον ται από τις φον ικές πληµµύρες.Γιατί ο Πολιτισµός φέρν ει κον τά τους αν θρώπους στις
χαρές και τους εν ών ει βαθιά στις λύπεςQ
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Την αντικατάσταση των κατεστραµµένων - από την πληµµύρακάδων απρριµµάτων ζητά από την ΕΕΑΑ ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Μέγαρα 20 Νοεµβρίου 2017

Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο
αίτηµά µας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Γρηγόρης Ι. Σταµούλης
∆ήµαρχος Μεγαρέων

Π Ο ΛΙ ΤΙΣ ΤΙΚ Η Α ΦΥ Π Ν ΙΣ Η Γ ΙΑ ΤΗ Ν Π ΡΟ Σ ΦΥ Γ ΙΑ
Κ Α Ι ΤΟ Ν Ξ ΕΡΙ ΖΩ Μ Ο ΜΕ ΤΗ Θ ΕΑ ΤΡ ΙΚ Η Π Α ΡΑ ΣΤΑ ΣΗ
« Η ∆ ΥΣ Η ΤΗ Σ Α Ν Α ΤΟ Λ Η Σ» ΣΤ Ο ΧΑ Ϊ∆ Α ΡΙ

Π

Αµετάβλητα σε σύγκριση
µε πέρυσι τα τέλη
κυκλοφορίας
αυτοκινήτων και δικύκλων

Ήδη τα ειδοποιητήρια έχουν
αναρτηθεί στο gsis.gr και το σύστηµα
TAXISnet της ΑΑ∆Ε.

ΠΡΟΣ: ΕΕΑΑ
ΚΟΙΝ.: ΕΟΑΝ
ΘΕΜΑ: Κάδοι Απορριµµάτων

Σας γνωρίζουµε, ότι η πρόσφατη θεοµηνία, της 15ης Νοεµβρίου, που έπληξε
την περιοχή του ∆ήµου Μεγαρέων,
εκτός από τις άλλες τεράστιες ζηµιές,
που προξένησε, κατέστρεψε ή εξαφάνισε και πολλούς κάδους σύµµεικτων
απορριµµάτων, καθώς και κάδους
υλικών ανακύκλωσης.
Παρακαλούµε, όπως συνδράµετε την προσπάθεια του
∆ήµου για την αναπλήρωση τους µε την προσφορά σας
διακοσίων (200) κάδων σύµµεικτων αστικών αποβλήτων και εκατόν πενήντα (150) κάδων υλικών ανακύκλωσης.

θριάσιο-7

ραγµατοποιήθηκε, το Σάββατο 25 Νοεµβρίου
2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου, η θεατρική παράσταση «Η
∆ύση της Ανατολής» από τη θεατρική οµάδα του ∆ήµου
Σαρωνικού σε διδασκαλία/σκηνοθεσία του Γιώργου Πετρινόλη, µε αφορµή τη συµπλήρωση 95 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το θεατρικό έργο είναι βασισµένο
στο βιβλίο του συγγραφέα Παρασκευά Συριανόγλου που
είχε παρουσιαστεί πριν από µερικά χρόνια στην ίδια αίθουσα.
Στο κάλεσµα του Συνδέσµου των Εν Ελλάδι Νεοφωκαέων Προσφύγων Χαϊδαρίου και του ∆ήµου Χαϊδαρίου
ανταποκρίθηκε πλήθος κόσµου. Την εκδήλωση τίµησαν
µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, οι Αντιδήµαρχοι Κωνσταντίνος Βορέας, Μόσχος
Χουδελούδης, Ναουάφ ∆αουάχερ και Νίκος Γιάννης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ανδρέας Μποζίκας Ευάγγελος
Ντηνιακός, Θοδωρής Σπηλιόπουλος, Ηλίας Βαρυτιµιάδης, Μαρία ∆ηµουλά, Αγγελική Γκανά - Ρηγάκη, ο συγγραφέας Παρασκευάς Συριανόγλου, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Νάσος Παπουτσής αλλά
και ο εκπρόσωπος της Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου, Γιώργος Συριανόγλου και η Πρόεδρος του
Συλλόγου «Το Πυργί Χίου» Μαρία Μπρή.
Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος
ευχαρίστησε το Σύλλογο για το πολιτιστικό και
κοινωνικό έργο που παράγει, µε τις δεκάδες και
ποικίλες δραστηριότητες που πραγµατοποιεί,
συµβάλει στην πολιτιστική αφύπνιση όχι µόνο
των µελών του αλλά στο σύνολο της πόλης.
Τέλος, τόνισε ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε τις
αιτίες που οδηγούν στην προσφυγιά και τον
ξεριζωµό, ιδιαίτερα σήµερα που οι εξελίξεις
γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες, φέρνοντας τον
πόλεµο όλο και πιο κοντά.

Η

προθεσµία για την καταβολή των τελών
κυκλοφορίας του 2018 λήγει στις 31
∆εκεµβρίου 2017.
Η εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας πρέπει να
γίνει µέσω τραπεζών ή υποκαταστηµάτων των
Ελληνικών Ταχυδροµείων ή µέσω e-banking. Για
την πληρωµή µέσω τραπεζών ή µέσω των
ΕΛ.Τ.Α., οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων θα πρέπει
να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από
τους λογαριασµούς τους στο σύστηµα ΤΑΧΙSnet.
Tα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν
περίπου 5,5 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες οχηµάτων
κυµαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για όλα τα ΙΧ
επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για
πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µέχρι 31-10-2010, ενώ για όσα ΙΧ
επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα ή
Ε.Ε. από την 1η-11-2010 και µετά, τα ποσά των
τελών υπολογίζονται µε βάση τις εκποµπές
διοξειδίου το άνθρακα ανά χιλιόµετρο και
κυµαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά
γραµµάριο εκπεµπόµενου διοξειδίου του
άνθρακα.
Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης τα τέλη
κυµαίνονται από 75 έως 1.490 ευρώ ανάλογα µε
τον µικτό τους βάρος σε χιλιόγραµµα, ενώ για τα
λεωφορείθα ιδιωτικής χρήσης τα ποσά των τελών
κλιµακώνονται από 210 έως 510 ευρώ ανά
όχηµα, ανάλογα µε τον αριθµό των θέσεων
καθηµένων.
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης
που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην
Ελλάδα ή στην Ε.Ε. µέχρι 31-10-2010 τα τέλη
ανέρχονται σε 290 ευρώ, ενώ για όσα
ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά σε Ελλάδα ή Ε.Ε.
από την 1η-11-2010, τα τέλη υπολογίζονται και
πάλι µε βάση τις εκποµπές ρύπων.
Για τα φορτηγά ∆.Χ. τα τέλη κυµαίνονται από
125 έως 1.460 ανά όχηµα και ανάλογα µε το µικτό
βάρος σε χιλιόγραµµα, ενώ για τα λεωφορεία
∆.Χ. (αστικά, υπεραστικά και τουριστικά), τα τέλη
κλιµακώνονται ανάλογα µε τις θέσεις καθηµένων
από 210 έως και 595 ευρώ .
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής
των
τελών,
προβλέπεται
η
επιβολή
προστίµου ισόποσου των οφειλοµένων τελών
µε συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να
πληρώσει τα τέλη εις διπλούν.
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8-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ ΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ Τ ΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
34ης / 2017 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. απόφ .509/2017
ΘΕΜΑ: ∆ωρεάν παραχώρηση
χρήσης ακιν ήτου στην
Κοιν ωφ ελή Επιχείρηση ∆ήµου
Ασπροπύργου, σύµφ ων α µε
την υπ` αριθµ. 2 απόφ αση, της
10ης συν εδρίασης 2017, του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
26η Οκτωβρίου
2017, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 18:30 µ.µ.,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση
το
∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα
από την υπ’αριθµ. 39087/19-102017 έγγραφη πρόσκληση 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΄87).
Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης
ο
Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι, από τα 33 µέλη
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου,
παρόντα ήταν τα 23 και απόντα τα
10, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ ΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ Τ ΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
37ης / 2017 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ` αριθµ.
40/2017 µελέτης, µε τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», προϋπολογισµού
3.700.000,00€.
Αρ. Απόφ .:553/2017

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 21η
Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τ ρίτη και
ώρα 19:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ` αριθµ.
42873/17-11-2017
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η
οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε

5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
9.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
10.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12. ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
13.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
14.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
16.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17.ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18.ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20.ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21.Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 2 . Π Α Π Α Ν Ι Κ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
3. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
5.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
6. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
8. Τ ΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
9.
Τ ΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤ ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ
10. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
παρίσταται στη
Μελετίου,
συνεδρίαση.
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.
Ν.
Καραµπούλας,
Αντώνιος
κήρυξε
την
έναρξη
της
συνεδρίασης, εισηγούµενος το
17ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
µε τίτλο: «∆ωρεάν παραχώρηση
χρήσης ακινήτου στην Κοινωφελή
∆ήµου
Επιχείρηση
Ασπροπύργου, σύµφωνα µε την
υπ` αριθµ. 2 απόφαση, της 10ης
συνεδρίασης 2017, του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Α.», και έθεσε υπόψη των
µελών
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου, την υπ’ αριθµ.
2/2017 Απόφαση του ∆.Σ της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη
του Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 24,
απόντα 9, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
3)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)Τ ΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 )ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
22)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 3 )Π Α Π Α Ν Ι Κ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.),
οποία έχει ως εξής :

η

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.
10 /2017
συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Α.
Αρ. Αποφ. 2

Στον Ασπρόπυργο και στο κτίριο
της Κ.Ε.∆.Α., σήµερα την 23
2017,
ηµέρα
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
∆ευτέρα και ώρα 12.00 π.µ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το ∆ιοικ ητικό Συµβούλιο της
Κ.Ε.∆.Α. σύµφωνα µε τα άρθρα
254 - 264 του Ν. 3463/2006
(∆.Κ.Κ.) και τις διατάξεις του Ν.
3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι
σύνολο
µελών
(7)
σε
παραβρέθηκαν παρόντες (6)
απόντες (1).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
5. ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΤΣΙΛΕ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΠΩΝ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, κα Μαυρίδη Σοφία
συνεχιζόµενης της τακτικής
συνεδρίασης και εισηγούµενη το
2ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
θέτει υπ’ όψιν των µελών ∆.Σ.
ότι: : «Σύµφωνα µε την παρ. 6
άρθρου
259
του
του
Ν.3463/2006 ο οικείος Ο.Τ.Α. µε
απόφαση του συµβουλίου του,
είναι δυνατόν να παραχωρεί
χωρίς αντάλλαγµα προς την
επιχείρηση,
εφόσον
αυτό
κρίν εται αναγκαίο για την
εκτέλεση των σκοπών της, τη
χρήση
εγ καταστάσεων,
εξοπλισµού ή άλλων µέσων.
Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 2
του
άρθρου
185
του
Ν.3463/2006 ο οικείος Ο.Τ.Α., µε
του
∆ηµοτικού
απόφαση
µπορεί
να
Συµβουλίου,
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
4)Τ ΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)Τ ΣΙΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤ ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ

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
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος
Νικ. Καραµπούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο, «Έγκριση
της υπ` αριθµ. 40/2017 µελέτης,
µε
τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤ ΣΑΣ», προϋπολογισµού
3.700.000,00€.»
έθεσε υπόψη των µελών την υπ΄
αριθµ
∆.Υ/10 Νοεµβρίου 2017
εισήγηση του ∆ιευθυντή της Πολεοδοµίας και Τ εχνικών Υπηρεσιών,
κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η
οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε
την υπ. αριθµ. 40/2017 µελέτη µε
τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ» προϋπολογισµού

παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση
ακιν ήτων σε άλλα Νοµικά
που
ασκούν
Πρόσωπα,
αποκλειστικά
και
µόνο
δραστηριότητα, η οποία είναι
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά
συµφέροντα.
Στο ∆ήµο µας, µε το υπ’ αριθµ.
ΦΕΚ 2387/24-11-2008 τεύχος Β΄,
συστάθηκε
η
Κοινωφελής
Επιχείρηση
∆ήµου
Ασπροπύργου µε τον διακριτικό
τίτλο «Κ.Ε.∆.Α.». Στο ίδιο ΦΕΚ
ορίζεται και ο µη κερδοσκοπικός
σκοπός κ αι οι δράσεις της
επιχείρησης, συνοπτικά να σας
αναφέρω ότι την παρούσα
χρονική στιγµή το Νοµικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
απασχολεί 55 εργαζόµενους σε
κοιν ωνικές δοµές Βρεφικούς
Σταθµούς, Κ∆ΑΠ, πρόγραµµα
Ψυχολόγων, Βοήθεια στο Σπίτι,
ΑµεΑ
και
προγράµµατα
παράσχει υπηρεσίες κοινωνικής
µέριµνας στους συµπολίτες µας
κατοίκους
του
∆ήµου
Ασπροπύργου.
Ως Πρόεδρος της Κοινωφελούς
∆ήµου
Επιχείρησης
Ασπροπύργου στα πλαίσια των
ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη
την πρόσκληση 5122/ 23-5-2017
για τη ∆ράση Εναρµόνιση
Οικογενειακ ής
και
Επαγγελµατικής ζωής
20172018 και µε δεδοµένο την ότι
δεν επαρκούν οι κτιριακές
των
2
εγκαταστάσεις
υφιστάµενων βρεφικών σταθµών
να φιλοξεν ήσουν τον φετινό
επιπλέον αριθµό εγκεκριµένων
βρεφών , αιτούµαι την δωρεάν
παραχώρηση χρήσης ακινήτου
την
δηµιουργία
3ου
για
Bρεφικού Σταθµού-ΚΕ∆Α στο
ιδιόκτητο κτίριο του ∆ήµου
Ασπροπύργου στην
οδό
Τραπεζούντας και Πόντου στη
θέση Τρύπα Αλεπού.
Τα
µέλη
του
∆ιοικ ητικού
Συµβουλίου αφού έλαβαν υπόψη:
Α) Την εισήγηση της Προέδρου

Β) Το ΦΕΚ σύστασης του ΝΠΙ∆

Γ)Το
άρθρο
3463/2006

185

του

ν.

3. 700.000,00€.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων
και παρακαλούµε για τις δικές
σας ενέργειες».

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη, Επικεφαλής της παράταξης «Ασπρόπυργος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», ο οποίος
λαβών τον λόγο, ανέφερε πως
τόσο εκείνος όσο και η Παράταξή
του, είναι θετικοί ως προς την αναγκαιότητα της µελέτης, αλλά θεωρεί
το Προϋπολογισµό του έργου,
υπερβολικό.
Κατόπιν ο Πρόεδρος, έδωσε τον
λόγο στον κο Μπακάλη ∆ηµήτριο
, Επικεφαλής της παράταξης
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
ο οποίος
λαβών τον λόγο, ανέφερε πως
θεωρεί το προϋπολογισµό του
έργου, υπερβολικό και τα χρήµατα να διατεθούν στην κατασκευή
άλλου έργου.
Κατόπιν ο Πρόεδρος, έδωσε τον
λόγο στον κο Παπανικολάου
Ευάγγελο, Επικεφαλής της παράταξης
«ΑΝΕΞΑΡΤ ΗΤ ΟΣ
ΕΝΩΤ ΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», ο οποίος
στην τοποθέτηση του, δεν συµφωνεί µε την αναγκαιότητα της µελέτης, διότι θεωρεί πως το εν λόγω
έργο, δεν αποτελεί προτεραιότητα.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την

άρθρο
∆)Το
Ν.3463/2006

259

του

Ε)Την
υπ΄αρ.5122/23-5-2017
πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Αποφ ασίζουν : ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ουν το αίτηµα προς τον
∆ήµο Ασπροπύργου για την
δωρεάν παραχώρηση χρήσης
ακιν ήτου, στην Κοιν ωφ ελή
Επιχείρηση
∆ήµου
για
την
Ασπροπύργου,
3ου
Bρεφ ικού
δηµιουργία
Σταθµού-ΚΕ∆Α στο ιδιόκτητο
κτίριο του ∆ήµου µας, επί των
οδών Τραπεζούν τας και Πόν του
στη θέση Τρύπα Αλεπού.

Εξουσιοδοτούν την κ α. Σοφία
Μαυρίδη, Πρόεδρο κ αι Νόµιµη
Εκ πρόσωπο της Κοινωφελ ούς
∆ήµου
Επιχείρησης
γ ια όλ ες τις
Ασπροπύργου
περαιτέρω ενέργειες.»
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικ ό
Συµβούλ ιο,
να
αποφασίσει σχετικά.
Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Τ ην εισήγηση του Προέδρου,
κου Αντώνιου Καραµπούλα,
2. Τ ην υπ’ αριθµ. 2/2017
Απόφασης
του
∆.Σ.
της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.),
3. Τ ην παρ. 6 του άρθρου 259
του Ν.3463/2006,
4. Τ ην παρ. 2 του άρθρου 185
του Ν.3463/2006
5. Τ ο υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 2387/2411-2008 τεύχος Β΄,
υπ’
αριθµ.
6.Τ ην
5122/23.05.2017 πρόσκληση της
ΕΕΤ ΑΑ Α.Ε,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της ∆ωρεάν
παραχώρησης χρήσης ακινήτου
στην Κοινωφελ ή Επιχείρηση
∆ήµου Ασπροπύργου, σύµφωνα
µε την υπ` αριθµ. 2 απόφαση, της
10ης συνεδρίασης 2017, του ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Α., τάχθηκαν είκοσι τρία
(23) µέλη του συµβουλίου, και
ονοµαστικά οι κ.κ. :
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Τ ην υπ΄ αριθµ ∆.Υ./10 Νοεµβρίου
2017 εισήγηση του ∆ιευθυντή της
Πολεοδοµίας και Τ εχνικών Υπηρεσιών, κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
Τ ην εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Νικ. Καραµπούλα,
Τ ις τοποθετήσεις των επικεφαλής
της Αντιπολίτευσης,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης της
υπ` αριθµ. 40/2017 µελέτης, µε
τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», προϋπολογισµού
3.700.000,00€.», τάχθηκαν δέκα
οχτώ (18) µέλη του Συµβουλίου,
και ον οµαστικά οι κ.κ. :
1 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
3)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)Τ ΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 )ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ

ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
9.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
10.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
11.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12. ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
13.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
14.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
16.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17.ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18.ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20.ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21.Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 2 . Π Α Π Α Ν Ι Κ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει
την
δωρεάν
παραχώρηση χρήσης ακιν ήτου,
στην Κοιν ωφ ελή Επιχείρηση
Ασπροπύργου,
∆ήµου
σύµφ ων α µε την υπ’ αριθµ. 2
Απόφ αση,
της
10ης
Συν εδρίασης 2017 του ∆.Σ της
Κ.Ε.∆.Α., για την δηµιουργία 3ου
Bρεφ ικού Σταθµού-ΚΕ∆Α στο
ιδιόκτητο κτίριο του ∆ήµου
Ασπροπύργου, επί των οδών
Τραπεζούν τας και Πόν του στη
θέση Τρύπα Αλεπού.

Εξουσιοδοτεί
την
∆ηµοτική
Σύµβουλο κα Σοφία Μαυρίδη,
Πρόεδρο και Νόµιµη Εκπρόσωπο
της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ασπροπύργου για όλες τις
περαιτέρω ενέργειες.
Αφού
συντάχθηκε
και
αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε
δε αύξοντα αριθµό 509/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

18)
ΝΙΚ ΟΠΟΛ Ι∆ ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά, τάχθηκαν τέσσερα (4) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά οι
κ.κ. :
1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)
ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
3)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Λευκό ψήφισαν δύο (2) µέλη του
συµβουλίου, και ονοµαστικά οι κ.κ.
:
1)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
2)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

και αποφ ασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει την υπ` αριθµ. 40/2017
µελέτη, µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», προϋπολογισµού 3.700.000,00€.»
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθµό 553/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Τετάρτη 29 Νοεµβρίου 2017

θριάσιο-9

Έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων

∆

Η πρώτη αξιολόγηση της «Ελευσίνας 2021»

ηµοσιεύθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων σχετικά µε
την Πρώτη Αξιολόγηση της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.Αναλυτικά:
Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021
Πρώτη Αξιολόγηση - Έκθεση της οµάδας
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων

Βρυξέλλες- Οκτώβριος 2017

Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση είναι απόρροια της συνάντησης που
έλαβε χώρα στις 10 Οκτωβρίου 2017 µεταξύ της οµάδας
αξιολόγησης και της Ελευσίνας, µιας από τις τρεις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης (ΠΠΕ) για το 2021
. Στις 9 ∆εκεµβρίου 2016 , στην Ελλάδα, η Ελευσίνα
ανακηρύχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
(ΠΠΕ) για το 2021 από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε βάση την έκθεση επιλογής της
επιτροπής εµπειρογνωµώνων. Ο φάκελος υποψηφιότητας είναι στη διάθεση των ενδιαφερόµενων στην ιστοσελίδα της Ελευσίνας 2021 . Η παρούσα έκθεση απευθύνεται στη ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρία Ελευσίνας
2021 και θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιστροπής .
Παρόντες
Τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης:
Sylvia Amann, Cristina Farinha (Rapporteur) και
Agnieszka Wlazel, ορισθείσες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015–17
Ulrich Fuchs, Aiva Rozenberga και Pauli Sivonen, ορισθέντες από το Συµβούλιο της ΕΕ 2016-18
Beatriz Garcia, Jiří Suchánek (Πρόεδρος) και Suzana
Žilič Fišer, ορισθένετες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2017-19
Alain Hutchinson, ορισθείς από την Επιτροπή Περιφερειών 2016-18
Για την Ελευσίνα:
∆ιαπούλη, Αγγελική Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια
Φιλιππή, Μαρία ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
Τσολακάκη, Παναγιώτα Υπεύθυνη Αξιολόγησης
Τσουκαλάς, Γεώργιος ∆ήµαρχος Ελευσίνας
Καµπάνης, Γαβριήλ Αντιπρόεδρος Ελευσίνας 2021
Παπαδόπουλος, ∆ηµήτριος Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ελευσίνας 2021 και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Επίσης παρόντες ήταν οι Sylvain Pasqua και Gérald
Colleaux από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισµού και Πολιτισµού) και ο κος Καλαµαντής από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Έκθεση της Ελευσίνας 2021
Η ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρία Ελευσίνα 2021, πριν από
τη συνάντηση, κατέθεσε µια λεπτοµερή και περιεκτική

γραπτή έκθεση, µαζί µε µια σειρά παραρτηµάτων. Η
έκθεση περιέγραφε τις δραστηριότητες του οργανισµού
από την ηµέρα της επίσηµης ανακήρυξής της ως ΠΠΕ.
Κατά τη συνάντηση, η Ελευσίνα 2021 έκανε µια παρουσίαση που περιλάµβανε το ακόλουθα σηµεία:
∆ιακυβέρνηση και στελέχωση
• Ο Γεώργιος Τσουκαλάς, ∆ήµαρχος Ελευσίνας, επί του
παρόντος προσωρινός Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προς την ΠΠΕ και δήλωσε ότι η υλοποίηση της πολιτιστικής στρατηγικής (που έχει δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα τους) πραγµατοποιείται.
• Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Μαρία Φιλιππή, η οποία
διορίστηκε τυπικά µόλις τον Σεπτέµβριο (αν και έχει
αρχίσει να εργάζεται άτυπα από το Μάιο) δήλωσε ότι
παρά τα εµπόδια που απορρέουν από την εθνική
νοµοθεσία και επηρεάζουν τη διακυβέρνηση και τη

διαχείριση, έχουν αρχίσει προοδευτικά να βαίνουν
προς την έννοια της Euphoria.
• Η επιχείρηση Ελευσίνα 2021, ως Ανώνυµη Εταιρία της οποίας αποκλειστικός µέτοχος είναι ο
∆ήµος της Ελευσίνας, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του
2017 αλλά ήταν σε θέση να αρχίσει να λειτουργεί
νοµότυπα µόλις τον Αύγουστο, γεγονός το οποίο
επέφερε καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στους τοµείς
στελέχωσης, σχεδιασµού και έναρξης των κεντρικών πρότζεκτ. Εντούτοις, η αφοσίωση της οµάδας
– κάποια µέλη βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις από
την εποχή της υποψηφιότητας – και η στενή συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επέτρεψαν την
µερική υλοποίηση του σχεδιασµένου προγράµµατος, έστω ανεπίσηµα και χωρίς την απαιτούµενη
χρηµατοδότηση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 11 µέλη και έχει συσκεφθεί πολύ συχνά
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
• Η επιλογή για την ίδρυση µιας ∆ηµοτικής Ανώνυµης
Εταιρείας ήταν απόρροια απόφασης που ψηφίστηκε
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ειδικά για την ΠΠΕ τον
Ιούλιο του 2016, ακολουθώντας τα παλαιότερα πρότυπα
ελληνικών ΠΠΕ.
Όµως, κυρίως εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και του
ειδικού νοµοθετικού πλαισίου που έχει επιβληθεί στην
δηµόσια διοίκηση της χώρας, το µοντέλο αυτό αποδεικνύεται ανεπαρκές για τη διαχείριση µιας ΠΠΕ σήµερα,
κυρίως λόγω περιορισµών αναφορικά µε προσλήψεις:
επιτρέπεται ένας ελάχιστος αριθµός προσωπικού (µέγιστος αριθµός 5 άτοµα) και οι προτεινόµενοι µισθοί είναι
κατώτεροι από το συνήθη µέσο όρο προκειµένου να
προσελκύσουν προσωπικό µε ειδικές γνώσεις και διεθνή εµπειρία που χρειάζεται ο οργανισµός.
Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση αυτήν τη στιγµή
απασχολεί µόλις 4 άτοµα και λείπουν ουσιαστικές θέσεις
(για παράδειγµα στελέχη επικοινωνίας και µάρκετινγκ),
παρουσίασαν στην επιτροπή λογικές προθέσεις για την
πρόσληψη προσωπικού στο µέλλον, µε µέσους µισθούς
– φθάνοντας µέχρι και 40 άτοµα προσωπικό το 2021.
Πάντως η υλοποίηση εξακολουθεί να εξαρτάται από την
άδεια και/ή τις αλλαγές στην νοµοθεσία από την
Κυβέρνηση,
• Επιπλέον, η λειτουργία κάτω από την ισχύουσα
νοµοθεσία για δηµοτικές επιχειρήσεις, οδηγεί σε περαιτέρω εµπόδια, όπως δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών και εργασιακών συµβάσεων, καθώς και ασαφές
καθεστώς όσον αφορά χορηγίες και δωρεές.
• Υπάρχει ισχυρή πολιτική στήριξη από περιφερειακές
και εθνικές αρχές που είναι ζωτικής σηµασίας για την
εξέλιξη του έργου: η Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής στηρίζει
µε χρηµατοδότηση.
Το Υπουργείο Πολιτισµού εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης προσφέρει βοήθεια σε
διοικητικά και νοµικά θέµατα.

10-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠ Ο Σ Π ΑΣ Μ Α
Από τα πρακτικά της
µε αριθµ. 37ης/2017
συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 552/2017
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ`
αριθµ. 98/2017 µελέτης,
µε τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»,
προϋπολογισµού
200.000,00€.

Στον Ασπ ρόπ υργο και
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα,
σήµερα την 21η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 19:00 µ.µ., συν ήλθε σε τακτική δηµόσια
συν εδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου
ύστερα από την υπ’αριθµ.
42873/17-11-2017
έγγραφη πρόσκληση του
Πρόεδρου κου Αν τών ιου
Καραµπούλα,
η οποία
δηµοσιεύθηκε
και

επ ιδόθηκε µε απ οδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχ ο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφων α µε τις
διατάξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α΄87).
Πριν από την έν αρξη της
συν εδρίασης ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου,
π αρόν τα
ήταν τα 24 και απόν τα τα
9, και ον οµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3)
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙ Ν Ι ∆ Η Σ
ΑΒΡΑΑΜ
4 ) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ ΛΑ Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠ ΟΥ ΡΑΝ ΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8 ) ΤΣ Ο ΛΕ Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 0 ) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥ ΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1 3 ) Π Ε ΧΛΙ Β Α Ν Ι ∆ Η
ΣΟΥ ΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 5 ) Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)
Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 7 ) Κ Ο Ν Α Ξ Η Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1 8 ) Ν Ι Κ Ο Π Ο ΛΙ ∆ Ο Υ
ΚΥ ΡΙΑΚΗ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΥ ΡΑΚΗ -ΤΣΙ ΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
2 1 ) Μ Π Α Κ Α ΛΗ Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 2 ) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

23)
Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο ΛΑ Ο Υ
ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
2 4 ) Γ Κ Ο ΛΕ Μ Η Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 ) Μ Α ΛΑ Μ Α Τ Α Σ
ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
2)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥ ΡΙΑΚΗ
3 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥ ΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ) Ν ΤΑ ΛΑ Κ Ω Σ ΤΑ Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΚΕΡΑΤΖ ΑΚΗ Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ∆ήµαρχ ος, κ. Νικόλαος
Ι. Μελετίου, π αρίσταται
στη συν εδρίαση.
Στη συν εδρίαση π αραβρέθηκε και η κα Μαρία
Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών .
Μετά τη διαπίστωση της
ν όµιµης απ αρτίας,
ο
Πρόεδρος κ. Αν τών ιος
Καραµπούλας, κήρυξε
την έν αρξη της συν εδρίασης και εισηγούµεν ος το
7ο θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση της υπ` αριθµ.
98/2017 µελέτης, µε τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
–
ΑΝ ΑΚΑΤΑΣ ΚΕΥ Η
Κ Ο Ι Ν Ο ΧΡ Η Σ ΤΩ Ν
ΧΩΡΩΝ
ΜΕ
ΤΗΝ
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ»,
π ροϋπ ολογισ µού
200.000,00€»,
έθεσε
υπ όψη των µελών του
συµβουλίου, την
υπ ’
αριθµ. ∆.Υ ./10-11-2017
εισήγηση του ∆/ν τή Πολεοδοµίας και Τεχ ν ικών

Υ π ηρεσιών κου Παν αγιώτη Καραγιαν ν ίδη, η
οποία έχ ει ως εξής:

«Παρακαλούµε
όπως
εγκρίνετε την υπ. αριθµ.
98/2017 µελέτη µε τίτλο:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
–
ΑΝ ΑΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΙ Ν ΟΧΡΗ ΣΤ ΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΜΕ
ΤΗΝ
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ»
προϋπολογ ισµού
200.000,00€.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων και παρακαλούµε
για τις δικές σας ενέργειες».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος,
έδωσε τον λόγο στον κο
Μπακάλη ∆ηµήτριο, Επικεφαλής της π αράταξης
«Λαϊκή
Συσπ είρωση
Ασπροπύργου», ο οποίος
αν έφερε ότι είν αι υπέρ
της αν αγκαιότητας, αλλά
προτείν ει οι εργασίες ν α
γίν ουν από υπαλλήλους
του ∆ήµου.
Εν συν εχ εία, ο Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον κ.
Ευάγγελο Παπαν ικολάου,
Επικεφαλής της παράταξης
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Ν ∆ Υ Α Σ Μ Ο Σ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», ο
οποίος πρότειν ε, η ∆ηµοτική Αρχ ή ν α λάβει υπόψη
της συν ολικά τα προβλήµατα που παρουσιάζουν
όλες οι πλατείες και οι παιδικές χ αρές του ∆ήµου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
µετά την π ροαν αφερόµεν η διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
•την υπ` αριθµ. ∆.Υ ./1011-2017 εισήγηση του
∆/ν τή Πολεοδοµίας και
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Τεχ ν ικών
Υ π ηρεσιών
κου Παν αγιώτη Καραγιαν ν ίδη,
•την υπ’ αριθµ. 98/2017
µελέτη,
•την
εισήγηση
του
Προέδρου, κου Αν τών ιου
Καραµπούλα,
•τις τοποθετήσεις - παρατηρήσεις των αρχ ηγών
της Αν τιπολίτευσης,

π έρασε σε ψηφοφορία,
στην οποία, Υ ΠΕΡ της
Έγκρισης της υπ` αριθµ.
98/2017 µελέτης, µε τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
–
ΑΝ ΑΚ ΑΤ ΑΣ Κ Ε ΥΗ
Κ ΟΙ Ν ΟΧΡΗ ΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΜΕ
ΤΗΝ
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Ε Γ Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ»,
π ρ ο ϋ π ο λο γι σ µ ο ύ
200.000,00€, τάχθηκαν
είκοσι τέσσερα (24) µέλη
του συµβουλίου, και
ονοµαστικά οι κ.κ. :
1 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3)
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙ Ν Ι ∆ Η Σ
ΑΒΡΑΑΜ
4 ) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ ΛΑ Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠ ΟΥ ΡΑΝ ΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8 ) ΤΣ Ο ΛΕ Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 0 ) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥ ΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1 3 ) Π Ε ΧΛΙ Β Α Ν Ι ∆ Η
ΣΟΥ ΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 5 ) Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)
Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 7 ) Κ Ο Ν Α Ξ Η Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1 8 ) Ν Ι Κ Ο Π Ο ΛΙ ∆ Ο Υ
ΚΥ ΡΙΑΚΗ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΥ ΡΑΚΗ -ΤΣΙ ΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
2 1 ) Μ Π Α Κ Α ΛΗ Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 2 ) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)
Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο ΛΑ Ο Υ
ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
2 4 ) Γ Κ Ο ΛΕ Μ Η Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
και αποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ` αριθµ.
98/2017 µελέτη, µε τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
–
ΑΝ ΑΚ ΑΤ ΑΣ Κ Ε ΥΗ
Κ ΟΙ Ν ΟΧΡΗ ΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΜΕ
ΤΗΝ
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Ε Γ Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ»,
π ρ ο ϋ π ο λο γι σ µ ο ύ
200.000,00€.

ΣΥ ΝΗΜΜΕΝΑ:
1.
Υπ’
αριθµ.
98/2017
µελέτη
της
∆/ν σης Πολεοδοµίας και
Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών του
∆ήµου Ασπροπύργου.
Αφού συν τάχ θηκε και
αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται
ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα
αριθµό
552/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.
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Επίδοµα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας ζητούν
οι ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί

Τ

ο
Σωµατείο
∆ηµοτικών
Αστυνοµικών
Αθήνας, την Παρασκευή
24 Νοεµβρίου 2017,
κατέθεσε εκ νέου αίτηµα
στον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, για

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
35ης / 2017 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. απόφ .544/2017
ΘΕΜΑ: Καθολική απαγόρευση
της κυκλοφ ορίας φ ορτηγών σε
εθν ικό και επαρχιακό δίκτυο.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 8η
Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τ ετάρτη
και ώρα 18:00 µ.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ.
40781/01-11-2017
έγγραφη
πρόσκληση 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΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 24
και απόντα τα 9, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
8. ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
1 3 .ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ

την υπαγωγή και των
∆ηµοτικών Αστυνοµικών
στις κατηγορίες εργαζοµένων που λαµβάνουν το
επίδοµα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας.
«Το Σ∆ΑΑ, προσπαθεί
για µια ακόµη φορά να

διεκδικήσει κάτι το
οποίο δικαιούνται όλοι οι
∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί, µε
την ελπίδα αυτή τη φορά
να εισακουστεί», επισηµαίνει στην ανακοίνωσή του το Σωµατείο ∆ηµ
Αστυνοµικών Αθήνας.

14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
15. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
16.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
18.ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20.ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 1 . Τ ΣΙ Γ Κ ΟΣ-Κ ΩΝΣΤ Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ
22.Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 3 . Π Α Π Α Ν Ι Κ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ

Αιγάλεω και 6)Τ ην Εθνική οδό
Αθηνών – Κορίνθου, από τον
κόµβο των ∆ιυλιστηρίων έως τα
διόδια Ελευσίνας.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
2. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6. Τ ΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
7. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ

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
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος
Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενος το 18ο θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης µε τίτλο:
«Καθολική
απαγόρευση της κυκλοφορίας
φορτηγών σε εθνικό και επαρχιακό
δίκτυο», και
έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο
Ασπροπύργου, και Μέλος του
∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), κο Νικόλαο Ι.
Μελετίου, προκειµένου να εισηγηθεί στο Σώµα, για το ανωτέρω θέµα.

Λαβών τον λόγο ο κος ∆ήµαρχος,
ενηµέρωσε το Σώµα για την Υπουργική απόφαση που εκδόθηκε,
σε
συνέχεια
του
Νόµου
4388/2016, σύµφωνα µε την οποία
απαγορεύεται η διέλευση των
βαρέων οχηµάτων (φορτηγών) στις
οδούς, 1)Λ. ∆ηµοκρατίας, από την
Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου έως την
οδό Φυλής, 2) Τ ην οδό Φυλής έως
τη Λ. Νάτο, 3) Τ ην οδό Μεγαρίδος,
από τον κόµβο της ∆ηµοκρατίας
µέχρι τον κόµβο του Νεκροταφείου, 4)Τ ην οδό Αγίου Γεωργίου
µέχρι την οδό Μεγαρίδος, 5) Τ η
Λεωφόρο Νάτο, από το ύψος της
οδού Φυλής έως την Περιφερειακή

Επισήµανε ότι, ήδη υπάρχει µεγάλος αναβρασµός στις οµάδες επαγγελµατιών και ιδιωτών που θίγονται
από την ανωτέρω Υπουργική
απόφαση όπως οι καταστηµατάρχες και οι επαγγελµατίες
οδηγοί φορτηγών, από τους
δέχτηκε
επίσκεψη,
οποίους
τονίζοντας παράλληλα ότι έτσι δεν
δίνεται λύση στο κυκλοφοριακό
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η
πόλη του Ασπρόπυργου καθώς
δηµιουργείται ένα νέο πρόβληµα
το οποίο αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις, αφού µε την εφαρµογή της
Υ.Α. θα πάψουν πια να εξυπηρετούνται καταστήµατα και επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στον
οικιστικό ιστό ή στις εκτός σχεδίου
περιοχές. Αυτό, διευκρίνισε, είναι
αναµενόµενο να συµβεί αφού
πλέον θα υπάρχει µια πύλη εισόδου για τον Ασπρόπυργο, η οποία
είναι ο κόµβος των ∆ιυλιστηρίων, ο
οποίος δεν έχει τις τεχνικές προδιαγραφές για να δεχθεί το µεγάλο
όγκο κυκλοφορίας που θα
συσσωρευτεί εκεί. Τ ο αντίστοιχο
πρόβληµα υπάρχει και κατά την
έξοδο των φορτηγών από τον
Ασπρόπυργο, αφού όσα κατευθύνονται προς τον Πειραιά ή την
Αθήνα θα πρέπει να χρησιµοποιούν την Αττική Οδό και στη
συνέχεια τη Λεωφόρο Κηφισού.
Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος, τόνισε
ότι οι παραπάνω συνέπειες που
απορρέουν από την σχετική Υπουργική Απόφαση, θα σταθούν
εµπόδιο στην λειτουργία του Θριάσιου Πεδίου και κατ` επέκταση των
επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένου του Εµπορευµατικού Κέντρου
του ΟΣΕ, αλλά και των ιδιωτών,
επιχειρήσεων και επενδυτών.
Πρότεινε την αναστολή της εφαρµογής του µέτρου για τον Ασπρόπυργο έως ότου ολοκληρωθεί η
σύνδεση της Λεωφόρου Σχιστού
µε την Περιφερειακή Αιγάλεω, η
ολοκλήρωση των παράδροµων
της Αττικής Οδού καθώς και η έξοδος 3 της Αττικής οδού ή διαφορετικά ο κόµβος του Αγίου Λουκά,
που εξυπηρετεί το ∆υτικό Θριάσιο
Πεδίο, έργα τα οποία πρέπει να
επισπευθούν.

Τ έλος, διευκρίνισε ότι, ο ∆ήµος έχει
σχέδιο για την απαγόρευση της

θριάσιο-11

Εξαρθρώθηκε κύκλωµα νοθείας - πώλησης
και εξαγωγής ελαιολάδου

Α

πό την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής
Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικής
Αστυνοµίας εξαρθρώθηκε
εγκληµατική οργάνωση, που
δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις αρχές του
έτους 2015, στον τοµέα της
νοθείας τροφίµων.
Σε
ευρείας
κλίµακας
αστυνοµική επιχείρηση, που
πραγµατοποιήθηκε στις 25 Νοέµβριου 2017, στους νοµούς Λάρισας, Θεσσαλονίκης,
Πιερίας, Μαγνησίας και Θεσπρωτίας, συνελήφθησαν 7 άτοµα Ελληνικής καταγωγής,
ως µέλη του κυκλώµατος και συγκεκριµένα πέντε άνδρες και δύο γυναίκες.Σε βάρος
τους σχηµατίστηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήµατα της συγκρότησης,
ένταξης και διεύθυνσης εγκληµατικής οργάνωσης, σε συνδυασµό µε τη διάπραξη
απατών κατ’ επάγγελµα, της δηλητηρίασης πηγών και τροφίµων, της πρόληψης, καταστολής και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κλπ. διατάξεις,
της παράβασης της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των
ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων κλπ. διατάξεων, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και της ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και άλλων διατάξεων.Επίσης, για την υπόθεση αναζητείται ένας ακόµη Έλληνας, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαµβάνονται και άλλα 52
άτοµα, κυρίως προµηθευτές.
διέλευσης των φορτηγών επί της
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, και προς
όφελος του οικιστικού ιστού, εφόσον έχει δροµολογήσει έργα υποστήριξης της κυκλοφορίας τους
όπως είναι η διαπλάτυνση των
οδών Αγίου Ιωάννη Στεφάνη, Αγίας
Μαρίνης, και της Αγίου Γεωργίου,
από τον κόµβο της Μεγαρίδος και
προς τα νότια, µε την προϋπόθεση
όµως να έχουν ολοκληρωθεί και τα
προαναφερθέντα έργα.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον κο Ηλία Ιωάννη,
Επικεφαλής
της
παράταξης
«Ασπρόπυργ ος-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
και µείζονας αντιπολίτευσης, για να
καταθέσει την πρόταση επί του
θέµατος.
Ο κος Ηλίας πρότεινε να ανασταλεί
η εφαρµογή του µέτρου για τον
Ασπρόπυργο, αν και διευκρίνισε
πως κατά τη γνώµη του θα κριθεί
αντισυνταγµατικό από το Σ.Τ .Ε.,
και δοθείσης της ευκαιρίας ο ∆ήµος
να αιτηθεί την επίσπευση των
έργων, όπως ο κόµβος του Αγίου
Λουκά, η σύνδεση της Λεωφόρο
Σχιστού µε τη Περιφερειακή Αιγάλεω αλλά και διαπλατύνσεις των
περιφερειακών οδών στις εκτός
σχεδίου περιοχές της πόλης, οι
οποίες είναι σχεδιασµένες εδώ και
πολλά χρόνια.
Ακολoύθως, ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον κο Παπανικολάου
Ευάγγελο, επικεφαλής της Παράταξης «Ανεξάρτητος Ενωτικός
Συνδυασµός-Ανθρώπινη Πόλη», ο
οποίος πρότεινε να συνδεθεί η
Λεωφόρος Σχιστού µε την Περιφερειακή Αιγάλεω και να έρθει πάλι
το θέµα προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Κατόπιν τον λόγο έλαβε από τον
Πρόεδρο, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ανωτέρω Παράταξης, κος
Γκολέµης Κωνσταντίνος, ο οποίος
µε την σειρά του, έκανε αναφορά
στη συνάντηση Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ µε εκπροσώπους του
∆ήµου για το εν λόγω θέµα,
τονίζοντας ακόµη ότι, η Περιφέρεια
πρέπει να επισπεύσει τη δηµιουργία των απαραίτητων έργων και
διευκρίνισε ότι, µε τη σχετική Υπουργική Απόφαση, θα δηµιουργηθεί πρόβληµα στην εξυπηρέτηση
των καταστηµάτων που βρίσκονται
πλησίον του οικιστικού ιστού της
πόλης, εκφράζοντας παράλληλα
την αµφιβολία του ως προς την
εφαρµογή του µέτρου.

Εν κατακλείδι, ο Πρόεδρος, έδωσε
τον λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου», κο
Τ σοκάνη Αλέξανδρο, ο οποίος
πρότεινε ο ∆ήµος, να απευθυνθεί
σε έναν Συγκοινωνιολόγο-µελετητή
για το παραπάνω ζήτηµα, τονίζοντας ότι, ο σκοπός των παραπάνω
µέτρων που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση, δεν είναι η αποσυµφόρηση του οικιστικού ιστού
αλλά η εξυπηρέτηση άλλων συµφερόντων.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από
διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη :
1.Τ ην πρόταση του ∆ηµάρχου,
2.Τ ην εισήγηση του Προέδρου,
3.Τ ην υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.
70849/ΦΝ393/06.10.2017 (ΦΕΚ
3769/Β/26.10.2017) Υπουργική
απόφαση που εκδόθηκε, σε
συνέχεια του Νόµου 4388/2016,
4.Τ ην πρόταση του κου Ηλία
Ιωάννη,
5.Τ ην πρόταση του κου Παπανικολάου Ευάγγελου,
6.Τ ην τοποθέτηση του κου Γκολέµη Κωνσταντίνου,
7.Τ ην πρόταση του κου Τ σοκάνη
Αλέξανδρου,
πέρασε σε ψηφοφορία στην οποία
ΥΠΕΡ της αν αστολής της εφ αρµογής του µέτρου για τον Ασπρόπυργο, βάσει της Υπουργικής
Απόφ ασης, που εκδόθηκε σε
συν έχεια του Νόµου 4388/2016,
σχετικά µε την Καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών
σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο,
σύµφωνα µε την εισήγηση του
∆ηµάρχου, τάχθηκαν είκοσι ένα
µέλη (21) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ονοµαστικά οι κ.κ.:
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
8. ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9.Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ

1 3 .ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
14.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
15. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
16.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
18.ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20.ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 1 . Τ ΣΙ Γ Κ ΟΣ-Κ ΩΝΣΤ Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ

Λευκό ψήφισαν τρείς (3) ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, και ονοµαστικά οι κ.κ. :

1. Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, 2.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
3. ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ,
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αξιών ει την αν αστολή της εφ αρµογής του µέτρου σχετικά µε
την καθολική απαγόρευση της
κυκλοφ ορίας φ ορτηγών στο
δίκτυο που αφ ορά στον Ασπρόπυργο, δηλαδή, την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.
70849/ΦΝ393/06.10.2017 (ΦΕΚ
3769/Β/26.10.2017) Υπουργικής
Απόφ ασης, που εκδόθηκε σε
συν έχεια του Νόµου 4388/2016,
έως ότου ολοκληρωθεί η σύν δεση της Λεωφ όρου Σχιστού µε
την Περιφ ερειακή Αιγάλεω, η
κατασκευή των παράδροµων
της Αττικής Οδού και η έξοδος 3
της Αττικής οδού (κόµβος του
Αγίου Λουκά), που θα εξυπηρετεί
το ∆υτικό Θριάσιο Πεδίο.
∆ιότι, η αν ωτέρω Υπουργική
Απόφ αση
θα
προκαλέσει
δυσάρεστες συν έπειες που θα
πλήξουν τις βιοµηχαν ίες, τις
επιχειρήσεις, τους πολίτες και
την οικον οµία του τόπου και
του Ασπρόπυργου.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα
αριθµό
544/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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χώρες και έως το τέλος του 2017 αναµένεται να
κυκλοφορεί σε 30-35 χώρες.
Η PMI κατέθεσε τον προηγούµενο ∆εκέµβριο
αίτηση στον Αµερικανικό Οργανισµό Τροφίµων και
Φαρµάκων (FDA) για την αδειοδότηση του IQOS
ως προϊόν µειωµένου κινδύνου, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία των ΗΠΑ.
Η αίτηση συνοδεύεται από ενδελεχή επιστηµονικά
δεδοµένα, η αξιολόγηση των οποίων και η απόφαση επί της αίτησης αναµένεται σε περίπου ένα
χρόνο από σήµερα.
Σηµειώνεται ότι η Philip Morris International έχει
δεσµευτεί να αναπτύξει προϊόντα µειωµένου κινδύνου εδώ και µία δεκαετία και από το 2008 έχει
επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια στην
ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου από καινοτόµα
προϊόντα που έχουν σκοπό να αναπαράγουν τις
αισθητηριακές και γευστικές ιδιότητες του

συνεχίζεται από τη σελ. 3
Το 2017 η εκτίµηση για τα έσοδα από τα καπνικά
είναι ότι θα υστερήσουν κατά µισό δισεκατοµµύριο
σε σχέση µε πέρυσι που ήταν 3,2 δισ. ευρώ.
Μέρος της απώλειας αιτιολογείται από την αποθεµατοποίηση που έκαναν πέρυσι οι εταιρείες ενόψει
της αλλαγής φόρου από 1η Ιανουαρίου αλλά
επίσης ένα µεγάλο µέρος της απώλειας είναι επειδή αυξήθηκαν οι τιµές πάρα πολύ και η νόµιµη
αγορά έπεσε δραµατικά.

Σήµερα η Παπαστράτος εξάγει τα προϊόντα της σε
περισσότερες από 30 χώρες και κατέχει περίπου
το 40% της ελληνικής αγοράς, ενώ η συνεισφορά
της στα κρατικά ταµεία κυµαίνεται στο 1,0 δισ.
ευρώ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ)
ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2%
των εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού.
Παράλληλα, από το 2012 η Παπαστράτος έχει
αναλάβει πρωτοβουλία για την καταπολέµηση του
παράνοµου εµπορίου καπνικών προϊόντων.
Σηµειώνεται ότι το παράνοµο εµπόριο πλήττει τα
δηµόσια έσοδα – περισσότερο από 600 εκατ.
ευρώ χάνονται τον χρόνο – αλλά και όλη τη νόµιµη
εφοδιαστική αλυσίδα – τα τελευταία χρόνια έχει
κλείσει το 1/3 των σηµείων της µικρής λιανικής
(περίπτερα και ψιλικά).

Η Παπαστράτος από το 2012 έχει καταθέσει προτάσεις και έχει δαπανήσει περισσότερα από 3,5
εκατ. ευρώ σε ενέργειες υποστήριξης (παροχή
εξοπλισµού και τεχνογνωσίας) της Πολιτείας και
των διωκτικών Αρχών στην καταπολέµηση του
παράνοµου εµπορίου αλλά και ευαισθητοποίησης
των πολιτών µε καµπάνιες επικοινωνίας.

Αναφορικά µε το IQOS αξίζει να σηµειωθεί ότι το
συγκεκριµένο προϊόν θερµαίνει χωρίς να καίει, το
υψηλής ποιότητας χαρµάνι καπνού, σε ένα
αυστηρά ελεγχόµενο εύρος θερµοκρασίας, ώστε
να δηµιουργείται µια πραγµατική καπνιστική
εµπειρία στους καπνιστές, χωρίς ο καπνός να
καίγεται.
Η συγκεκριµένη, µοναδική στο είδος της, τεχνολογία αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και
Ανάπτυξης (R&D) της Philip Morris International
(PMI) στην Ελβετία.
Το IQOS κυκλοφορεί σε περισσότερες από 20

τσιγάρου, παράγοντας ένα αερόλυµα που θα είναι
σηµαντικά λιγότερο βλαβερό από τον καπνό του
τσιγάρου.
Αυτή τη στιγµή, η εταιρεία έχει κατοχυρώσει πάνω
από 1800 πατέντες και έχει καταθέσει αιτήσεις για
ακόµη 4000 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας σχετικά µε
την εξέλιξη νέων δυνητικά µειωµένου κινδύνου
προϊόντων. Σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο
προϊόντων µειωµένου κινδύνου της PMI, αυτό
περιλαµβάνει τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που
στοχεύουν να καλύψουν διαφορετικές προτιµήσεις
των ενήλικων καπνιστών.
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Επίσηµη Παρουσίαση ∆υναµικής Κίνησης Επαγγελµατιών στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στην Ελευσίνα.

Γιάννης Βουτσινάς: Από τις 12 ∆εκεµβρίου πιάνουµε δουλειά!

Γιατί τα προβλήµατα απαιτούν ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ!

Σ

τη σκιά της πρόσφατης Εθνικής
Τραγωδίας, πραγµατοποιήθηκε
την Κυριακή 26 Νοεµβρίου 2017 η
επίσηµη παρουσίαση των υποψηφίων της
∆υναµικής Κίνησης Επαγγελµατιών, από
τον επικεφαλής και υποψήφιο Πρόεδρο
του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά, κ. Γιάννη Βουτσινά, στην κατάµεστη
αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνικού
Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στην Ελευσίνα.
Με σεµνότητα και δίχως ίχνος πανηγυρισµών, κατά την έναρξη της εκδήλωσης,
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
θυµάτων, που έχασαν τη ζωή τους στις
φονικές πληµµύρες της ∆υτικής Αττικής.
Ο κ. Βουτσινάς τόνισε τον ιδιαίτερο
συµβολισµό της επιλογής της Ελευσίνας
για την επίσηµη παρουσίαση του επιµελητηριακού του συνδυασµού, στέλνοντας
µήνυµα συµπαράστασης και αισιοδοξίας,
δεσµευόµενος ότι από την 12η του ∆εκέµβρη, το ΕΕΠ θα βρίσκεται εµπράκτως και
µε συγκεκριµένες δράσεις, στο πλευρό
των πληγέντων επαγγελµατιών, προκειµένου να σταθούν και πάλι στα πόδια τους
το συντοµότερο δυνατό.
Στο συνδυασµό - που είναι ο πολυπληθέστερος όσων µετέχουν στις εκλογές µετέχουν 194 επαγγελµατίες από 39

επαγγελµατικούς κλάδους της αγοράς,
αποδεικνύοντας έµπρακτα τη θέληση του
Γιάννη Βουτσινά για τη συγκρότηση µιας
οµάδας µε αντιπροσώπευση όλων των
επαγγελµάτων και υπηρεσιών, που θα λειτουργήσει ως ο ζωντανός σύνδεσµος
µεταξύ
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά
και αγοράς, µεταφέροντας τα κάθε λογής
ζητήµατα και προβλήµατα, αλλά ταυτόχρονα προτείνοντας και διεκδικώντας λύσεις.
Ενδεικτική της γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας του ψηφοδελτίου Βουτσινά, είναι και το γεγονός ότι στο ψηφοδέλτιο µετέχουν επαγγελµατίες από όλα τα
νησιά, αλλά και κάθε γωνιά της διοικητικής
περιφέρειας του ΕΕΠ.
Άνθρωποι που δίνουν καθηµερινά τη
µάχη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη
των επιχειρήσεών τους, παρά τις δυσµενείς συνθήκες για το επιχειρείν στη χώρα
µας, αλλά έχοντας επιπλέον να αντιµετωπίσουν και τα προβλήµατα που επιφέρει η νησιωτικότητα και η απόσταση από το
κέντρο λήψης αποφάσεων.
Κατά την σύντοµη τοποθέτησή του, ο κ.
Βουτσινάς έκανε λόγο για τα σοβαρότατα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η
επιχειρηµατικότητα, όπως η υπερφορολόγηση, η έλλειψη ρευστότητας, η επιβολή µη ανταγωνιστικών εισφορών, τα
φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού, η
πολυνοµία κ.ά., τα οποία οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια τον επαγγελµατία στο
µονόδροµο της συρρίκνωσης και τον αφανισµό.
Παράλληλα δεσµεύτηκε για ένα ΕΕΠ:

Ανοικτό

∆ραστήριο

9-10/12 ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
- ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΕΛΑΙΩΝΑ- ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ- ΒΥΤΙΝΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΤΡΙΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ 4*
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 75€


Παρεµβατικό

Ανθρώπινο

Ανταποδοτικό

Αποκεντρωµένο

Αντιπροσωπευτικό Κλαδικά &
Γεωγραφικά

Με αναβαθµισµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Που θα διεκδικεί και θα διασφαλίζει Ευρωπαϊκά κονδύλια επ΄ ωφελεία
των µελών και των τοπικών κοινωνιών

Που θα µετατραπεί σε µια κοιτίδα
υποστήριξης και καθοδήγησης των νέων
µελών του

Με αναπτυξιακό πρόγραµµα

Φορέα διαρκούς εκπαίδευσης
των επαγγελµατιών, αλλά και πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων

Συνεργάτη της Τοπικής Αυτο

διοίκησης και των φορέων της περιφέρειάς του

Με εξωστρεφή προσανατολισµό.

Παρόν εντός και εκτός Ελλάδος

Συνοδοιπόρο όλων των φορέων
για την ανάπτυξη και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της διοικητικής του περιφέρειας µε σύσταση ειδικής επιτροπής
τουρισµού και εστίασης
Την παρουσίαση του Συνδυασµού
«∆υναµική Κίνηση Επαγγελµατιών»
πέραν των 194 υποψηφίων και των
στενών συνεργατών, τίµησαν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι εµπορικών,
επαγγελµατικών και κλαδικών φορέων,
δηµοσιογράφοι και απλοί επαγγελµατίες,
µεταφέροντας µήνυµα στήριξης και εµπιστοσύνης για ένα Επιµελητήριο ανοικτό
και πραγµατικά ανταποδοτικό.

16-17/12 ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΣΤΟ ΑMALIA 4*
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 65€ (παιδιά 1-4 ετών δωρεάν )

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

Τετάρτη 29 Νοεµβρίου 2017

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)

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 6977-646768.

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

6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

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

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα 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 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
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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
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16-θριάσιο

ΣΥΠΑ: Συµµετοχή
στην Παναττική
Στάση Εργασίας

Μ

ε αίτηµα την άµεση καταβολή των
δεδουλευµένων όλων των συναδέλφων τους που εργάζονται µε ελαστικές σχέσεις εργασίας στο δηµόσιο έχει
προκηρυχτεί από την Α∆Ε∆Υ Παναττική
Στάση Εργασίας την Τετάρτη 29 Νοέµβρη
2017 και από ώρα 12.00, έως τη λήξη του
ωραρίου εργασίας.
Τα προβλήµατα και τα αιτήµατα όλων,
εργαζοµένων και άνεργων, απλήρωτων,
συµβασιούχων και µόνιµων έχουν κοινή
αφετηρία, κοινή αιτία, όπως σηµειώνει ο
Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττι-

κής σε χθεσινή του ανακοίνωση.
«Εί ναι η πολι τι κή που µας θεωρεί
κόστος, που µας θέλει σκυφτούς για να
στηριχτεί η ανεµπόδιστα η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ντόπιων και ξένων
και να προχωρήσει η κερδοφορία τους.
Γι αυτό έχουν έτοιµο στο συρτάρι τους
κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιποί
«θεσµικοί» σύµµαχοι ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί το νέο συνδικαλιστικό νόµο.
Παίρνουν τα µέτρα τους, βάζουν εµπόδια
στην οργάνωση των εργαζοµένων, στη
συλλογική δράση και διεκδίκηση, γιατί ξέρουν ότι δεν θα κάτσουµε µε «σταυρωµένα τα
χέρια» µπροστά στην αντεργατική τους πολιτική, τη φτώχεια και την ανεργία.»
Ο ΣΥΠΑ ενηµερώνει τους υπαλλήλους
ότι συζητά και προετοιµάζει µαζική συµµετοχή στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, που προκηρύχτηκε για την Πέµπτη 14 ∆εκέµβρη.

