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Επίσκεψη του Προέδρου της Ν.∆. στη Μάνδρα
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Προσωπική µου δέσµευση να
ολοκληρωθούν τα αντιπληµµυρικά έργα
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Έναρξη αιτήσεων, για την
άµεση χορήγηση του
επιδόµατος των 5.000 ευρώ

Για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των
πολιτών, η κατάθεση
των αιτήσεων
θα γίνεται στον 1ο
όροφο του ∆ηµαρχείου
Μάνδρας και
στο ΚΕΠ Ν. Περάµου.
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Εξηγήσεις έδωσε το ΓΕΣ
για τον λόγο που δεν έγιναν
δεκτοί οι τραυµατίες στο 401

Σοβαρό τροχαίο
στον Ασπρόπυργο
µε τέσσερις
αστυνοµικούς
της ∆ΙΑΣ
Στη «φάκα»
σπείρα ληστών
οδηγών
στο Μενίδι

Ο ΙΣΑ δηλώνει την αµέριστη
συµπαράστασή του στους
γιατρούς και τη ∆ιοίκηση
του Νοσοκοµείου ΘΡΙΑΣΙΟ,

για την προσφορά τους
στους δοκιµαζόµενους κατοίκους
της ∆υτικής Αττικής

Ρυθµίσεις οφειλών στους ∆ήµους-100 δόσεις
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η προθεσµία για τις αιτήσεις
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Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαµίνος 17 & Τσίγκου Α.,
2105576927
Ελευσίνα

Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
Aχαρνές

Μαυροµµάτης Εµµανουήλ Π.
∆ηµοκρατίας 222, 2102312615
Άνω Λιόσια

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ
Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,2102484070
Χαϊδάρι

(Μανίκαρος Ιωάννης ∆.)
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις και υγρασία
Η θερµοκρασία από 6 έως 17
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος,
Ανδριάνα, Ανδρούλα, Ανδριανή, Αντριάννα
Παγκόσµια Ηµέρα Αγοραστικής Αποχής

Έναρξη αιτήσεων για την άµεση
χορήγηση του επιδόµατος των 5.000 ευρώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η κατάθεση των αιτήσεων
θα γίνεται στον 1ο όροφο του ∆ηµαρχείου Μάνδρας και στο ΚΕΠ Ν. Περάµου.

Ά

ρχισε χθες 29 Νοεµβρίου η κατάθεση αιτήσεων, για
την άµεση χορήγηση του επιδόµατος των 5.000 ευρώ
από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, στους
πολίτες της ∆υτικής Αττικής, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν
από την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου.
Σύµφωνα µε την ∆.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 1720/Α32/28.11.2017
Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα
(ιδιοκτήτες/ ενοικιαστές/ µε δωρεάν παραχώρηση) από την
πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017, δύνανται να καταθέσουν
σχετική αίτηση για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης
για τις κατοικίες τους (συµπεριλαµβανοµένων των αποθηκών
που εξυπηρετούν την κατοικία) που έχουν πληγεί. Η ενίσχυση
θα χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών µε
τη µορφή επιδόµατος, ύψους 5.000€, στους δικαιούχους των
κατοικιών.
Η αίτηση (µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω) θα πρέπει να απευθύνεται προς τη
∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (∆.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), οδός Ι. Κόνιαρη 43,
114 71, Αθήνα.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η κατάθεση των
αιτήσεων θα γίνεται στον 1ο όροφο του ∆ηµαρχείου Μάνδρας
και στο ΚΕΠ Ν. Περάµου. Για την κατάθεση των αιτήσεων, θα
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις µε βάση το αρχικό γράµµα του
επωνύµου του πληγέντος, ως κάτωθι:
ΗΜ/ΝΙΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ
(ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ:)
29/11/2017
Α- Ι
30/11/2017
Κ -Λ
1/12/2017
Μ-Ο
2/12/2017
Π-Ρ
3/12/2017
Σ-Ω

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Α- Γ
∆- Κ
Λ- Π
Ρ-Ω

Για την υποβολή των αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ώρα προσέλευσης των πληγέντων.
Για τους πληγέντες οι οποίοι δεν θα µπορέσουν να καταθέσουν
την αίτησή τους σύµφωνα µε το ανωτέρω πρόγραµµα, θα ανακοινωθούν σύντοµα νέες ηµεροµηνίες, αµέσως µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου κατάθεσης των αιτηµάτων των
πολιτών.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται φωτοαντίγραφο
δελτίου ταυτότητας, ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της
αρµόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής, φωτογραφίες
της όψεως και των χώρων µετά την πληµµύρα και λογαριασµό
της ∆ΕΗ ή ύδρευσης ή τηλεφώνου.
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση
επιδόµατος για κατοικίες, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση που
θα αφορά στις επιχειρήσεις.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την
αίτηση, είναι τα παρακάτω:
1.
Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο
δελτίου ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της
αρµόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής.

2. Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού της κατοικίας που έχει πληγεί, οι οποίες θα φέρουν το
όνοµα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας ή του/της ενοικιαστή/-τριας. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν όσο
το δυνατό καλύτερα την κατάσταση της κατοικίας µετά την
πληµµύρα. (προκειµένου να αποφευχθεί 2η αυτοψία).
3.
Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού ηλεκτρικού
ρεύµατος, ύδρευσης, τηλεφώνου, κ.λπ. για την ταυτοποίηση της
διεύθυνσης της πληγείσας κατοικίας και του χρήστη της
κατοικίας.

Εξηγήσεις έδωσε το ΓΕΣ για τον λόγο που δεν έγιναν δεκτοί οι τραυµατίες στο 401

Σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο µε 4
αστυνοµικούς της ∆ΙΑΣ τραυµατισµένους

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

ροχ αίο ατύχ ηµα σηµειώθηκε το απόγευµα της Τρίτης στον Ασπρόπυργο µε τραυµατίες τέσσερις αστυν οµικούς της οµάδας ∆Ι.ΑΣ, µετά από σύγκρουση που είχ αν µε όχ ηµα.Το περιστατικό συν έβη στην λεωφόρο
ΝΑΤΟ, όταν έν α βαν επιχ είρησε ν α στρίψει απότοµα αριστερά. Αποτέλεσµα ήταν ν α προκληθεί τροχ αίο µε
τις δύο µηχ αν ές της οµάδας ∆ΙΑΣ που ακολουθούσαν .
Συγκεκριµέν α, αφού έπεσε πάν ω στο φορτηγάκι η πρώτη µηχ αν ή, έπεσε αµέσως πάν ω της και η δεύτερη,
καθώς ήταν ελάχ ιστος ο χ ρόν ος αν τίδρασης, προκαλών τας επί της ουσίας µια καραµπόλα.
Σύµφων α µε πληροφορίες, έχ ουν τραυµατιστεί τέσσερις αστυν οµικοί της οµάδας ∆Ι.ΑΣ, οι οποίοι µεταφέρθηκαν
στο Θριάσιο ν οσοκοµείο. Έν ας από αυτούς είν αι σε πιο σοβαρή κατάσταση κι οι άλλοι δύο φέρουν πολλαπλά
κατάγµατα .
Συν εχ ίζεται στη σελ. 8
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«Πληµµύρισε» η οργή των κατοίκων
της Μάνδρας κατά της ∆ούρου
Ένταση και λεκτική επίθεση κατά της περιφερειάρχη από τους
συγκεντρωµένους στο περιφερειακό συµβούλιο – Οι πολίτες ζητούσαν να
ακούσουν ένα σχέδιο δράσης µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα

Ε

κρηκτικό κλίµα και εντονότατη λεκτική αντιπαράθεση µεταξύ επαγγελµατιών από την περιοχή της Μάνδρας και της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας ∆ούρου, επικράτησε κατά τη διάρκεια του
προχθεσινού περιφερειακού συµβουλίου.
Επαγγελµατίες και πολίτες από την περιοχή της
Μάνδρας, η οποία σχεδόν καταστράφηκε από τις
πληµµύρες της µεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε τη
∆υτική Αττική πριν µέρες, αντέδρασαν έντονα κατά της
Ρένας ∆ούρου, ζητώντας µε επιτακτικό τρόπο να τους
πει τον σχεδιασµό της περιφέρειας για την επόµενη
ηµέρα, µε πολύ συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.

H διοίκηση της Περιφέρειας κατέθεσε στη
συνεδρίαση µία σειρά µέτρων για την
ανακούφιση των πληγέντων στη ∆υτική Αττική.

Μία γυναίκα επαγγελµατίας πήρε το λόγο και σε
πολύ έντονο ύφος ζήτησε από την περιφερειάρχη Αττικής να της παρουσιάσει µε ακρίβεια ποιες κινήσεις θα
πραγµατοποιήσει κάθε µέρα.
«Να µάθουµε ποιες θα είναι οι επόµενες κινήσεις, ντροπή σας, από ποιον ζητάτε να σας βοηθήσει; Από τον
Θεό;», φώναζε γεµάτη αγανάκτηση η γυναίκα, η οποία
απαιτούσε από τη Ρένα ∆ούρου να της πει τι προτίθεται
να κάνει αύριο.
Ένας άλλος επαγγελµατίας κινήθηκε προς το βήµα
που ήταν ανεβασµένη η Ρένα ∆ούρου και κουνώντας το
δάκτυλό του, ζητούσε από την περιφερειάρχη να δώσει
απαντήσεις στα ερωτήµατά τους.
Η Ρένα ∆ούρου χαµογέλασε, µε συνέπεια να προκαλέσει την οργή του άνδρα, ο οποίος τη ρώτησε: «Γιατί
γελάς;».
Η Ρένα ∆ούρου, από το βήµα που βρισκόταν,
υποσχέθηκε να δροµολογήσει την άµεση καταβολή των
αποζηµιώσεων που δικαιούνται οι πληµµυροπαθείς,
προκαλώντας νέες έντονες αντιδράσεις από τους
συγκεντρωµένους πολίτες, οι οποίοι τους φώναζαν: «Για
τα αντιπληµµυρικά έργα δεν είπες τίποτα».

Βάση των προτάσεων η Περιφερειακή Αρχή θα
προχωρήσει στη δέσµευση ποσού ύψους 15
εκατοµµυρίων ευρώ στον Προϋπολογισµό της,
προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες σχετικές µε
τον ηλεκτροφωτισµό και την αποκατάσταση
ζηµιών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης µε τη
λήψη σειράς µέτρων προστρέχει για την ανακούφιση των πληγέντων, τη στήριξη των εργαζοµένων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ενώ προωθεί και ειδική ρύθµιση για
τους συγγενείς των θυµάτων.Ενδεικτικά,
η Περιφερειακή Αρχή ζητά:
– Πρόβλεψη για συντάξεις χηρείας και
πρόσληψη τέκνων των θυµάτων της τραγωδίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε
επέκταση της ρύθµισης που αφορά στα
θύµατα τροµοκρατίας (ν. 1897/1990).
– Έκτακτο επίδοµα για εργαζόµενους
σε κατεστραµµένες επιχειρήσεις της περιοχής.
– Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, για κατοικίες
και µαγαζιά που καταστράφηκαν έως
ότου αυτά επανακαταστούν λειτουργικά,
πέραν της αναστολής πληρωµής φορολογικών υποχρεώσεων.
– Ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιµολόγιο (ΚΟΤ) όλων των παροχών
ρεύµατος των πληγεισών δηµοτικών ενοτήτων και
επιδότηση ρεύµατος στις πληγείσες κατοικίες.
– Αναστολή πληρωµών δανειακών υποχρεώσεων
προς τραπεζικά ιδρύµατα για το ίδιο διάστηµα και για
τις ίδιες περιπτώσεις και παύση κάθε διαδικασίας
αναγκαστικού πλειστηριασµού.
Σε θεσµικό επίπεδο, η Περιφερειακή Αρχή ζητά,
µεταξύ άλλων:

– Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των αντιπληµµυρικών έργων.
– Αποµάκρυνση, εγκατάλειψη και κατά προτεραιότητα κατεδάφιση κτιρίων ή εγκαταστάσεων εντός ρεµάτων που χρησιµοποιούνται ή ανήκουν σε φορείς του
δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Προώθηση των αντιπληµµυρικών έργων αρµοδιότητας ΥΠΟΜΕ∆Ι, όπως διευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς,
διευθέτηση λεκάνης απορροής Ερασίνου, έργα διευθέτησης ρέµατος Αγ. Γεωργίου Ανατ. Αττικής, έργο διευθέτησης χειµάρρου Αγ. Γεωργίου Θριασίου Πεδίου,
έργο διευθέτησης ρέµατος Αχαρνών – Καναπίτσα.

θριάσιο-3

Στη «φάκα»
σπείρα ληστών
οδηγών στο Μενίδι

Ε

ξαρθρώθηκε, από το Τµήµα Ασφάλειας Αχαρνών,
εγκληµατική οµάδα, τα µέλη της οποίας διέπρατταν
ληστείες σε οδηγούς οχηµάτων και πεζούς, στην περιοχή των Αχαρνών.
Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 24-11-2017, από αστυνοµικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, ένας 18χρονος ηµεδαπός,
αρχηγικό µέλος ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ως συνεργοί του έξι (6) ηµεδαποί ηλικίας 14 έως 35 ετών, εκ των οποίων
ένας 18χρονος έγκλειστος σε κατάστηµα κράτησης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς µαζί µε τους
συνεργούς του, το τελευταίο εξάµηνο είχαν συστήσει εγκληµατική οµάδα µε σκοπό την διάπραξη ληστειών πλησίον του καταυλισµού στην περιοχή Αγία Σωτήρα Αχαρνών.
Ειδικότερα, µε διάφορα τεχνάσµατα (εµπόδια στο οδόστρωµα, ρίψη αντικειµένων κ.α.), ανέκοπταν την πορεία διερχόµενων
οχηµάτων και στη συνέχεια ακινητοποιούσαν τους οδηγούς
τους και τους αφαιρούσαν χρήµατα και άλλα αντικείµενα αξίας.
Σε άλλες περιπτώσεις, επιβιβάζονταν ως πελάτες σε ταξί µε
προορισµό τον καταυλισµό, και προ αφίξεως τους, µε τη χρήση
σωµατικής βίας τους αφαιρούσαν εισπράξεις, τιµαλφή και ηλεκτρονικές συσκευές.
Άλλοτε, µε απειλή χρήση βίας ή προφασιζόµενοι διάφορα
προσχήµατα, ακινητοποιούσαν διερχόµενους πεζούς όπου
στην συνέχεια τους λήστευαν ενώ τέλος η δράση τους επεκτείνονταν και σε εισβολές σε οικίες ηλικιωµένων.
Χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτέλεσε το γεγονός ότι
για να κάµψουν την αντίσταση των θυµάτων, ασκούσαν έντονη
σωµατική βία και στη συνέχεια διέφευγα στον καταυλισµό.
Από την µέχρι στιγµής έρευνα, έχει εξακριβωθεί ότι η ανωτέρω εγκληµατική οµάδα έχει διαπράξει κατά το τελευταίο εξάµηνο, τριάντα εννέα (39) ληστείες σε βάρος οδηγών, τρείς (3) σε
βάρος πεζών και µία (1) σε οικία.
Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι το σύνολο των µελών της
σπείρας, έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για παρόµοια αδικήµατα.Ο συλληφθείς, µε τη σε βάρος του σχηµατισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών,
ο οποίος τον παρέπεµψε στον Ανακριτή.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο ∆ηµάρχος Φυλής καλεί τους γονείς
του Παιδικού Σταθµού της ∆ηµοτικής
Ενότητας Φυλής σε συνάντηση γνωριµίας

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής και
Πρόεδρος του Παιδικού
Σταθµού της ∆ηµοτικής
Εν ότητας Φυλής Χρήστος
Παππούς έχ ει την τιµή την
ερχ όµεν η Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου στις 18:30 ν α προσκαλέσει τους γον είς και
κηδεµόν ες των π αιδιών
στο ∆ηµαρχ είο “Νίκος Λιά-

κος”
Σκοπός της συν άν τησης είν αι, η γν ωριµία µε τους
γον είς και η αλληλοεν ηµέρωση σε θέµατα που αφορούν
στην εκπαίδευση των παιδιών αλλά και στην επίλυση
των όποιων προβληµάτων , µε στόχ ο τη διαρκή βελτίωση της καθηµεριν ότητάς και της καλής φιλοξεν ίας τους
στον Παιδικό Σταθµό.
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∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αχαρνών

Εκδήλωση - αφιέρωµα

για τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη

Μ

έσα από την εξαιρετική εκδήλωση, που διοργάνωσε η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Αχαρνών, τιµήθηκε ένας από τους
σηµαντικότερους Έλληνες Ποιητές της σύγχρονης εποχής, τον Κωνσταντίνο Καβάφη.
Η Ποίηση του Καβάφη δεν έχει αναγνωριστεί µόνο στη χώρα µας. Η αξία του
αναγνωρίζεται από σχεδόν όλη την Ευρώπη, αφού ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί στα Γαλλικά, τα Αγγλικά, τα Γερµανικά αλλά και σε πολλές άλλες
γλώσσες.
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης έχει κατατάξει το ποιητικό του έργο σε 3 βασικές
κατηγορίες: τα ιστορικά ποιήµατα, τα ερωτικά ποιήµατα και τα φιλοσοφικά του
ποιήµατα.
Ιδιαίτερα σηµαντικό, που αποτυπώνει και το µεγαλείο της Ποίησης του Καβάφη, είναι η παραδοχή από καταξιωµένους ανθρώπους των γραµµάτων ότι: οι
τρόποι προσέγγισης της προσωπικότητας και κυρίως της Ποίησης του Καβάφη, παραµένουν ανεξάντλητοι, καθιστώντας το έργο του ένα απέραντο και
διαχρονικό ταξίδι.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών σε µήνυµά του απηύθυνε Θερµές ευχαριστίες προς
την Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αχαρνών
κα Μαρία Ναυροζίδου, τους εργαζόµενους της επιχείρησης και τους συντελεστές της εκδήλωσης - τον δοκιµιογράφο ∆ηµήτρη Ι. Καραµβάλη, την ηθοποιό
Ιφιγένεια Στάϊκου και τον µουσικό Θανάση Κατάρα - που µε την άρτια οργάνωση και την ευαισθησία τους µας ταξίδεψαν στο έργο του µεγάλου Ποιητή.
Συγκεκριµέν α, η ρύθµιση προβλέπει
είτε την εφάπαξ καταβολή µε απαλλαγή
του εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων , είτε έως εκατό (100)
µην ιαίες δόσεις µε το αν άλογο ποσοστό
απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, ήτοι:

Ρυθµίσεις οφειλών στους ∆ήµους -100 δόσεις

SOS Εκπνέει σήµερα η
προθεσµία για αιτήσεις

Λ

ίγες ώρες έχ ουν στη διάθεσή τους
οι πολίτες προκειµέν ου ν α καταθέσουν αιτήσεις ρύθµισης οφειλών
στους οικείους δήµους τους.
Σύµφων α µε τις διατάξεις του άρθρου
52 του ν . 4483/2017, οι οφειλέτες των

δήµων µπορούν ν α υποβάλουν έως
και τις 30 Νοεµβρίου την αίτησή τους για
τη ρύθµιση χ ρεών µε δυν ατότητα αποπληρωµής τους µέχ ρι και σε 100 δόσεις, µε
παράλληλη απαλλαγή των προσαυξήσεων .

µε εφάπαξ καταβολή, 100% ποσοστό
απαλλαγής
από (2) έως (24) δόσεις, 80% ποσοστό
απαλλαγής
από (25) έως (48) δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής
από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής
από (72) έως (100) δόσεις, 50% ποσοστό απαλλαγής

Οι δόσεις είν αι µην ιαίες µε ελάχ ιστη
δόση (20). Η πρώτη δόση της ρύθµισης
καταβάλλεται εν τός (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµην ία υποβολής της
αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως µη
υποβληθείσα. Καθυστέρηση καταβολής
δόσεως πέραν της τελευταίας εργάσιµης
ηµέρας του αν τίστοιχ ου µήν α, συν επάγεται επιβάρυν ση αυτής µε µην ιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ

Τον ίζεται δε, ότι η ρύθµιση αφορά
οφειλές προς τους ∆ήµους και τα ν οµικά
πρόσωπα αυτών , που έχ ουν βεβαιωθεί
έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2017.

Στη ρύθµιση µπορούν , επίσης, ν α
υπαχ θούν και οφειλές που κατά την
ηµεροµην ία υπ οβολής της αίτησης
τελούν σε αν αστολή, διοικητική ή εκ του
ν όµου ή έχ ουν υπ αχ θεί σε π ροηγούµεν η ρύθµιση ή διευκόλυν ση τµηµατικής καταβολής, η οποία είν αι σε ισχ ύ, µε
απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούµεν ης ρύθµισης και χ ωρίς η υπαγωγή
τους ν α συν επάγεται επιστροφή καταβληθέν των ποσών .
Υ πάγον ται επίσης και οφειλές που δεν
έχ ουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεµεί
για αυτές δικαστική αµφισβήτηση σε
οπ οιοδήπ οτε βαθµό, εφόσον στην
τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέν τα έν δικα βοηθήµατα ή µέσα.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι δήµοι της χ ώρας έχ ουν εκδώσει σχ ετική αν ακοίν ωση, εν ηµερών ον τας τους
δηµότες για την ευν οϊκή ρύθµιση.

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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Τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τις υποδοµές των δήµων

Παρουσίασαν ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης.

Τ

α νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τις υποδοµές
των δήµων και τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό
της κυβέρνησης, για την ενίσχυση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, παρουσίασαν , σε Κοινή Συνέντευξη
Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Αλέξης Χαρίτσης.
Με την παραδοχή ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια έχει αποστερηθεί ένα σηµαντικό κοµµάτι των
πόρων της, ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι η προτεραι-

ότητα της κυβέρνησης δεν
είναι µόνο τα µεγάλα δηµόσια
έργα ( οδικοί άξονες , µετρό
Θεσσαλονίκης) . «Υπάρχουν
υποδοµές, είπε, οι οποίες
εδώ και 30, 40 χρόνια είναι
στην ίδια κατάσταση» αναφερόµενος στο αγροτικό δίκτυο,
το δηµοτικό δίκτυο, την ύδρευση, την αποχέτευση.
Το νέο πρόγραµµα, που
ανακοινώθηκε προ χθες και
αναµένεται να ξεκινήσει το
Φεβρουάριο του 2018, θα
προσφέρει χρηµατοδότηση
για την υλοποίηση αυτών ακριβώς των έργων
που
πάσχουν.
∆ηλαδή, έργα στον τοµέα
της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αγροτικής οδοποιίας, της αποκατάστασης των ΧΑ∆Α αλλά και σε
αντιπληµµυρικά έργα. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει
επίσης δράσεις για την προµήθεια µηχανηµάτων έργου,
την πιστοποίηση των παιδικών χαρών και την ανέγερση
δηµοτικών κτηρίων. Η χρηµατοδότηση του νέου προγράµµατος θα είναι τριµερής, από το ενισχυµένο σε
πόρους Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Ο αρχικός προϋπολογισµός µε τη συµµετοχή της
ΕΤΕπ είναι 500 εκατ. ευρώ και σε βάθος πενταετίας
θα ανέλθει σε 2 δισ. Ευρώ.

Το πρόγραµµα αυτό δεν θα επιβαρύνει καθόλου τους
∆ήµους, καθώς ο δανεισµός αυτός θα καλυφθεί από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Το βασικό κλειδί
όλης αυτής της προσπάθειας, είναι να µπορέσουν οι
∆ήµοι να εξασφαλίσουν πρόσθετους πόρους, να δανειοδοτηθούν από αυτό το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, χωρίς όµως να επιβαρυνθούν από την
αποπληρωµή του δανείου, καθώς κάτι τέτοιο θα βαρύνει
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Ανφερόµενος στους πόρους που προβλέπει ο προϋπολογισµός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Πάνος
Σκουρλέτης δήλωσε: «Πέρσι τέτοια εποχή, είχαµε κάνει
µια τοποθέτηση, µια δέσµευση. Είχαµε πει ότι ο προϋπολογισµός του 2017 θα είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός µείωσης των πόρων που προορίζονται για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το σηµερινό σχέδιο προϋπολογισµού, που συζητείται αυτή τη στιγµή, επιβεβαιώνει αυτή
τη δέσµευση. Την υλοποιεί, διότι παρά τις δυσκολίες,
παρά το στενό δηµοσιονοµικό πλαίσιο το οποίο γνωρίζετε, κατορθώνουµε και φέρνουµε για ψήφιση έναν προϋπολογισµό, ο οποίος προβλέπει µια ασαφή, µικρή έστω,
αύξηση των ΚΑΠ που προορίζονται για τον Α' και το Β'
βαθµό και κυµαίνεται περίπου γύρω στο 5,5%. ∆εν είναι
µεγάλο το βήµα. Είναι όµως σηµαντικό», κατέληξε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πετυχηµένος ο φιλανθρωπικός αγώνας για την ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Αχαρνών

Μ

ε µεγάλη επιτυχ ία πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 27/11 ο αγών ας ποδοσφαίρου, µεταξύ των παικτών της θρυλικής Εθν ικής οµάδας µας του 2004 και της Μικτής Αχ αρν ών στο γήπεδο της Αγ. Άν ν ας. Σκοπός του αγών α
ήταν η εν ίσχ υση του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου του ∆ήµου Αχ αρν ών , καθώς οι αν άγκες των ευάλωτων οικογεν ειών είν αι διαρκείς.
Αρωγός, η ∆ηµοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών , στην πολύ όµορφη ιδέα του Θεοδώρου Παχ ατουρίδη.
Αν εξαρτήτως από το τελικό σκορ, ν ικητής του αγών α, αν αδείχ θηκε η αγάπη για τον συν άν θρωπο, αφού πολλοί
ήταν εκείν οι που αν ταποκρίθηκαν στο κάλεσµα για στήριξη της συγκεκριµέν ης προσπάθειας!

website:www.anastasiaserepa.gr
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ /
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μ

ε σεβασµό προς τον ανθρώπινη
απώλεια (άυλη και υλική) και στα
πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης
που διέπει τον Σύλλογό µας, µέλη και φίλοι από
κοινού, πραγµατοποιήσαµε µία λιτή αλλά συγχρόνως πλούσια σε συναισθήµατα γιορτή εν όψει της
εορτής των Χριστουγέννων.
Τα παιδιά µε τους γονείς στο πλευρό τους,
αποτύπωσαν στο χαρτί όµορφες δηµιουργίες µε
πλούσια και ευχάριστα χρώµατα, κινούµενα στο
κλίµα των ηµερών.
Η αίθουσα στολισµένη αναλόγως και το χριστουγεννιάτικο δέντρο, απλώς έδωσαν τον κατάλληλο τόνο ώστε να οι ώρες να περάσουν γαλήνια.
Το µυαλό και η σκέψη όλων φυσικά βρισκόταν
στους πληµµυροπαθείς της ∆υτικής Αττικής και
συγκριµένα στους κατοίκους της Μάνδρας και της
Νέας Περάµου, όπου µετά από την καταστροφική
πληµµύρα που έπληξε αυτές τις δύο περιοχές και
µέσα σε ελάχιστες ώρες «κοινής» βροχόπτωσης, έχασαν κυριολεκτικά τα πάντα!
Ως Πολιτιστικός Σύλλογος και µε συµµετοχή στα κοινά λέµε το
εξής: Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα που άπτονται κοινωνικής
µέριµνας προς τον συνάνθρωπό µας ήταν εκ των ων ουκ άνευ
κίνηση από την πλευρά µας, προκειµένου να συµπαρασταθούµε όπως µπορούµε σε αυτούς τους ανθρώπους. Είτε µεµονωµένα, είτε συλλογικά, η έννοια της συνεισφοράς παίρνει
σάρκα οστά µόνο όταν υπάρχει πραγµατική θέληση στις καρδιές των ανθρώπων, αφαιρώντας την ίδια στιγµή οιοδήποτε ίχνος
ιδιοτέλειας.
Η ανταπόκριση του κόσµου µας χαροποίησε ιδιαίτερα, ο κάθε
ένας από αυτούς έφερε ότι µπορούσε (από φάρµακα και τρόφιµα µέχρι κλινοσκεπάσµατα) και ελπίζουµε ότι θα συνεχίσουν να
πράττουν ανάλογα, καθώς στα πρόσωπά τους βλέπουµε
συνεχώς το κίνητρο - ερέθισµα που ψάχνουν ώστε µέσω ενός
φορέα να προσφέρουν στην κοινωνία.
Μια ευχή µόνο! Αυτά τα θύµατα να ήταν και τα τελευταία και
να µην ξαναζήσουµε τέτοιες τραγικές στιγµέςI

Εκδήλωση αγάπης
για την ενίσχυση της
Φιλικής Φωλιάς Ελευσίνας

Εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα ΑΜΕΑ στο
Αθλητικό Κέντρο Θρακ/νων.

Εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα ΑΜΕΑ, σε συνεργασία, του ∆ήµου Αχαρνών, του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων και του Νοµαρχιακού Αθλητικού Σωµατείου ΤΥΡΤΑΙΟΣ Α.ΜΕ.Α.την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου 2017 στις 18:30
στο Αθλητικό Κέντρο Θρακ/νων.Η εκδήλωση πλαισιώνεται µε οµιλητές και τµήµατα χορού µε αµαξίδια, του Νοµαρχιακού Αθλητικού Σωµατείου ΤΥΡΤΑΙΟΣ
Α.ΜΕ.Α.

Η οµάδα χ ειροτεχ ν ών Ελευσιν ίων ∆ηµιουργίες σας προσκαλεί στην εκδήλωση
αγάπης για την εν ίσχ υση της Φιλικής
Φωλιάς Ελευσίν ας, που θα
πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα
«Αµφιθέατρο» Νικολαϊδου 76
– πεζόδροµος Ελευσίν ας
Σάββατο 16 & Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου
10:00 – 22:00.
Σας περιµέν ουµε για ν α δηµιουργήσουµε
µαζί, ν α παρακολουθήσουµε
καλλιτεχ ν ικές δραστηριότητες και
ν α µοιράσουµε αγάπη.
Με εκτίµηση
Ελευσιν ίων ∆ηµιουργίες
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Ο ΙΣΑ δηλώνει την αµέριστη συµπαράστασή του στους
γιατρούς και τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου ΘΡΙΑΣΙΟ,

Ο

για την προσφορά τους στους δοκιµαζόµενους κατοίκους της ∆υτικής Αττικής

ΙΣΑ, δια
τ
ο
υ
Προέδρου
του Γ. Πατούλη και
µελών του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου
µετέβη ανήµερα κιόλας στις πληγείσες
από την κακοκαιρία
περιοχές, προσφέροντας και συνδράµοντας υλικά και
ηθικά τους κατοίκους
και τους φορείς των
περιοχών που είχαν
πραγµατική ανάγκη.
Στα
ανωτέρω
πλαίσια, ο Πρόεδρος
του ΙΣΑ επισκέφθηκε
και το Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο», τους
γιατρούς του οποίου οφείλουµε να συγχαρούµε για την
αυταπάρνηση µε τη οποία προσέφεραν τις ιατρικές τους
υπηρεσίες, καθώς την προηγούµενη ηµέρα το Νοσοκοµείο εφηµέρευε και παρόλα ταύτα όλοι οι ιατροί ήταν για
δεύτερη συνεχόµενη ηµέρα παρόντες.
Σε τέτοιες ξαφνικές κρίσεις που δοκιµάζουν τους
συµπολίτες µας, οι γιατροί του Νοσοκοµείου «Θριάσιο»

µε
συγκινητική
αφοσίωση
και
αυταπάρνηση
τιµούν το λειτούργηµα τους και
γι’ αυτό τους
αξίζουν
πολλά
συγχαρητήρια.
Ο ΙΣΑ δηλώνει
την
αµέριστη
σ υ µ πα ρ ά σ τα σ η
του στους γιατρούς
και
την
∆ιοίκηση
του
Νοσοκοµείου και
θα είναι πάντα
παρών
καθώς
όπως δήλωσε και
ο Πρόεδρος του
ΙΣΑ «αυτό επιτάσσει η συνείδηση µας και αυτό θα
συνεχίσουµε να πράττουµε.»

θριάσιο-7

Η Φωτογραφική Λέσχη
Ελευσίνας φιλοξενεί
τον Αλέξανδρο Βούτσα

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο ∆ ή µο ς Φ υ λ ής υπ οδ έχ ετ α ι τι ς γι ο ρ τέ ς µ ε τη
φ ω τα γ ώγ η σ η το υ Χ ρ ι σ το υ γ εν ν ι ά τ ι κο υ δέ ν τρ ο υ

Μ

ε την καθιερωµένη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα γίνει η
εκκίνηση των γιορτινών εκδηλώσεων
στον δήµο Φυλής, την Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου
στις 20:00, στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια .
Θα ακολουθήσει πρόγραµµα µε γνωστές χριστουγεννιάτικες µελωδίες.

Φ ωτ ι ά σ ε κ ον τ έι ν ε ρ σ τ ην Α µυγ δα λ έ ζα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευµα της ∆ευτέρας, 27 Νοεµβρίου 2017 στο κέντρο κράτησης µεταναστών στην Αµυγδαλέζα.Σύµφωνα µε την ενηµέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά
ήταν σε ένα από τα κοντέινερ που στεγάζουν τους µετανάστες του κέντρο.
Στο σηµείο κλήθηκαν 5 οχήµατα της υπηρεσίας που δεν χρειάστηκε να επέµβουν καθώς η φωτιά
είχε ήδη σβήσει.

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας φιλοξενεί το
Σάββατο,16 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 17:00
τον Αλέξανδρο Βούτσα στην ισόγεια αίθουσα
Πολιτισµού (Στέκι) Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας,
Παγκάλου και Κίµωνος 11
(πλησίον Ναού Αγίου Γεωργίου).
Θα παρουσιάσει το φωτογραφικό έργο των Lewis
Hine και Jacob Riis µαζί µε την προσωπική του
δουλειά «Κρατικός Αεροληµήν Αθηνών»
που εκτίθεται µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2018, στην
Πινακοθήκη Χανίων.
Σκοπός της παρουσίασης, πέραν της
ενηµέρωσης, είναι να ακολουθήσει και συζήτηση
που αφορά την θέαση,
το κοινωνικό τοπίο και την ετερότητα που µπορεί
να προκύψει από την φωτογραφική διαδικασία.
Ο κύριος Αλέξανδρος Βούτσας διδάσκει στο
κατ’ επιλογήν µάθηµα φωτογραφίας, στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, από το 2000.
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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8-θριάσιο

Τις Αχαρνές επισκέφθηκε ο ∆. Παπαδηµούλης

Ανεργία και βιώσιµη ανάπτυξη στο κάδρο της οµιλίας του

Στην αγαστή συνεργασία που είχε κατά το παρελθόν µε τον αντιπρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε ο Γιάννης Κασσαβός

Τ

ον δήµο Αχ αρν ών επισκέφθηκε στις 26 Νοεµβρίου ο ευρωβουλευτής του ΣΥ ΡΙΖΑ, και αν τιπ ρόεδρος του Ευρωπ αϊκού Κοιν οβουλίου,
∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, στην εκδήλωση-συζήτηση
π ου συν διοργάν ωσαν η Νοµαρχ ιακή Επ ιτροπ ή
ΣΥ ΡΙΖΑ Αν ατολικής Αττικής και η Οργάν ωση Μελών
ΣΥ ΡΙΖΑ Αχ αρν ών .
Στην εκδήλωση µε θέµα: «Η πρόκληση της µεταµν ηµον ιακής Ελλάδας και οι αλλαγές στην Ευρώπη», ο
κ. Παπαδηµούλης µιλών τας τη γλώσσα της αλήθειας
παραδέχ τηκε ότι η ν υν κυβέρν ηση υπέγραψε µια
δύσκολη συµφων ία, µε πολλές υποχ ωρήσεις. «Ωστόσο απέν αν τι σε δυσµεν είς συσχ ετισµούς ωστόσο,
βγάζουµε τη χ ώρα από την επιτροπεία», σηµείωσε
χ αρακτηριστικά.

Συν εχ ίζον τας ο κ. Παπαδηµούλης τόν ισε ότι «η
αν εργία µειών εται, οι προοπτικές για την οικον οµία
είν αι θετικές, όµως χ ρειάζεται µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα γιατί ο κόσµος υποφέρει».
Σηµείωσε ότι η σηµασία της χ ώρας στο ευρωπαϊκό
και διεθν ές πεδίο τα τελευταία χ ρόν ια έχ ει αν αβαθµιστεί και πλέον υπάρχ ουν σοβαρές εν δείξεις ότι η
Ελλάδα αν ακάµπτει. «Χρειαζόµαστε επεν δύσεις µε
σεβασµό στους ν όµους, όχ ι µε συν θήκες «µπαν αν ίας», δίκαιη και βιώσιµη αν άπτυξη για όλους τους
πολίτες και µε την εν εργή συµµετοχ ή πολιτών και
φορέων », πρόσθεσε και συµπλήρωσε πως σε αυτή
την κατεύθυν ση κιν ούν ται τα αν απτυξιακά συν έδρια.
«Η Αριστερά έχ ει βαθύτερους στόχ ους και πάν τοτε
πίστευε στην Ελλάδα και στις κοιν ων ικές της δυν άµεις, απέν αν τι στα συµφέρον τα που την χ ρεοκόπησαν .
Ο ΣΥ ΡΙΖΑ είν αι ο βασικός πυλών ας, «καρδιά» της
αριστερής και προοδευτικής Ελλάδας.
Τον Μάϊο του 2015 ο συσχ ετισµός στην Ευρωζών η
ήταν 18 προς 1. Σήµερα όλοι θέλουν στην Ευρώπη
την χ ώρα µας. Να προχ ωρήσει µπροστά. Και επιπλέον βραβεύουν τον ελλην ικό λαό στο πρόσωπο του
πρωθυπουργού για το πολιτικό του σθέν ος.

Εξηγήσεις έδωσε το ΓΕΣ : Το 401 είχε πληρότητα
100% στην Εντατική και 95% στα κρεββάτια νοσηλείας

Η συνέχεια από τη σελ. 2

Αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία πως οι τραυµατίες αστυνοµικοί δεν έγιναν δεκτοί στο 401
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.
Το ΓΕΣ έδωσε εξηγήσεις για την υπόθεση.

Την καταγγελία έκανε ο πρόεδρος των Ειδικών
Φρουρών Βασίλης Ντούµας στην εκποµπή Live
News µε τον Νίκο Ευαγγελάτο στο κανάλι «E». Ο
κ. Ντούµας αποκάλυψε πως το 401 δεν τους
δέχτηκε για να τους νοσηλεύσει.
Γιατί οι αστυνοµικοί δεν πήγαν στο 401

Μετά την καταγγελία, το ΓΕΣ έκανε γνωστό ότι
οι αστυνοµικοί που τραυµατίστηκαν στο τροχαίο
στον Ασπρόπυργο µεταφέρθηκαν στο Θριάσιο

γιατί στο 401 είχε πληρότητα 100% στην
Εντατική και 95% στα κρεββάτια νοσηλείας.
Σύµφωνα µε το ΓΕΣ, το 401 είχε ενηµερώσει
σχετικά το ΕΚΑΒ στις 27 Νοεµβρίου, ζητώντας
για ένα 24ωρο η εξυπηρέτηση ασθενών που
µπορούν να νοσηλευθούν στο νοσοκοµείο, να
γίνεται από τα εφηµερεύοντα δηµόσια νοσοκοµεί α.Οι τραυµατι σµένοι αστυνοµι κοί δι ακοµίστηκαν από το ΕΚΑΒ στο Θριάσιο.
Ο ένας που βρισκόταν σε πιο σοβαρή κατάσταση, µεταφέρθηκε στο 401 και προστέθηκε µία
ακόµη κλίνη στη ΜΕΘ.
Το 401 ΓΣΝΑ περιθάλπει ετησίως στο τµήµα
επειγόντων πάνω από 6.000 εν ενεργεία και εν
αποστρατεία αστυνοµικούς. Το 40% από τους
συνολικά νοσηλευόµενους ετησίως στο Νοσοκοµείο είναι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνοµικοί.
Η καταγγελία Ντούµα

Σύµφωνα µε τον Βασίλη Ντούµα, όταν ζητήθηκε
από το πλήρωµα του ΕΚΑΒ να µεταφέρουν τους
τραυµατίες στο στρατιωτικό νοσοκοµείο, τους
ανέφεραν πως έχουν γραπτή διαταγή ώστε να
µην µεταφέρουν εκεί τους αστυνοµικούς.
«Είναι τραγικός ο ευτελισµός της υγείας, ειδικά
για ανθρώπους που είναι στον δρόµο µάχης και
βρίσκονται ανά πάσα στιγµή απέναντι στον θάνατο» τόνισε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα όπως είπε υπάρχουν εδώ και χρόνια
καταγγελίες πως το 401 δεν περιθάλπτει τους
αστυνοµικούς και τους κάνει «καψόνια».

Έχ ουµε δουλειά ν α κάν ουµε για τον τόπο και θα τα
καταφέρουµε», υπογράµµισε ο κ. Παπαδηµούλης.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους οι
βουλευτές Αττικής του ΣΥ ΡΙΖΑ Πάν ος Σκουρολιάκος,
Γιώργος Πάν τζας και Γιάν ν ης ∆έδες, καθώς και ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών Γιάν ν ης Κασσαβός, ο οποίος απεύθυν ε σύν τοµο χ αιρετισµό προς τους παρευρισκόµεν ους,
τον ίζον τας, µεταξύ άλλων , την αγαστή συν εργασία
που είχ ε κατά το παρελθόν ο ίδιος µε τον κ. ∆ηµήτρη
Παπαδηµούλη.
Επίσης παρόν τες ήταν η Περιφερειακή Σύµβουλος
Ιωάν ν α Τσούπρα, ο δηµοτικός σύµβουλος και επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Αχ αρν είς» Οδυσσέας
Καµπόλης, οι Πάν ος Ροδάκης, Αχ ιλλέας Ρουσιάκης και
Άγγελος Γκόγκογλου µέλη της Κεν τρικής Επιτροπής του
ΣΥ ΡΙΖΑ και ο Συν τον ιστής της Νοµαρχ ιακής Επιτροπής Αν ατολικής Αττικής Λεων ίδας Μπεχ ράκης, καθώς
και µέλη της ΝΕ και συν τον ιστές από Οργαν ώσεις
Μελών γειτον ικών δήµων .
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο κ. Παπαδηµούλης,
συν οδεία του βουλευτή Γιάν ν η ∆έδε και του δηµοτικού
συµβούλου Οδυσσέα Καµπόλη και στελεχ ών του
ΣΥ ΡΙΖΑ, επισκέφθηκε και ξεν αγήθηκε στο Ιστορικό
Λαογραφικό Μουσείο Αχ αρν ών .

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑ∆Υ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού:

Καταιγίδες και χαλάζι από σήµερα

Ραγδαία επιδείν ωση θα παρουσιάσει από σήµερα ο
καιρός και από τα βορειοδυτικά µε κύρια χ αρακτηριστικά τις ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες, οι οποίες δεν
αποκλείεται ν α συν οδεύον ται τοπικά από χ αλαζοπτώσεις.
Τα φαιν όµεν α αυτά θα επηρεάσουν από αύριο τα
ν ησιά του Ιον ίου, την Ήπειρο, τη ∆υτική Στερεά και τη
∆υτική Μακεδον ία.
Την Παρασκευή τα φαιν όµεν α θα επεκταθούν στη
δυτική και βόρεια Πελοπόν ν ησο, στην Κεν τρική Στερεά, στα δυτικά και βόρεια τµήµατα της Θεσσαλίας και
στην υπόλοιπη Μακεδον ία και Θράκη.
Το Σάββατο θα επηρεαστούν κατά περιόδους τα ηπειρωτικά (κυρίως τα δυτικά και βόρεια), τα ν ησιά του
Ιον ίου και από τις βραδιν ές ώρες τα ν ησιά του βόρειου
και αν ατολικού Αιγαίου.
Την Κυριακή τα φαιν όµεν α θα κάν ουν αισθητή την
παρουσία τους τις πρωιν ές ώρες στη Θράκη και µέχ ρι
το βράδυ στα ν ησιά του βόρειου και αν ατολικού
Αιγαίου.
Οι άν εµοι θα είν αι ν ότιοι τοπικά θυελλώδεις εν τάσεως
7-8 µποφόρ και στο Αιγαίο πιθαν όν ν α φτάσουν τα 9
µποφόρ.
Ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση από
Κυριακή βράδυ, όµως θα αρχ ίσει ν α υποχ ωρεί ο
υδράργυρος.
ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΟΥ ΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥ ΡΙ∆ΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΑΒΑΘΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

Το ναυάγιο του Σκαραµαγκά
και ο ελιγµός των ΕΑΣ
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Τ

ην ώρα που το ένα κρατικό εργοστάσιο
παραγωγής οπλικών συστηµάτων και
πυροµαχικών, τα ΕΑΣ (Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα), «έπεφτε στα µαλακά» από τη διαδικασία έρευνας για παράνοµες κρατικές ενισχύσεις,
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίζει ότι
πρέπει να επιστρέψει µόλις 55 εκατ. ευρώ σε κρατικές ενισχύσεις στο ελληνικό ∆ηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά βρίσκονται µπροστά
σε ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης, καθώς η
Ε.Ε. ζητεί ανάκτηση 661 εκατ. ευρώ για τον ίδιο
λόγο.
Το άρθρο 346 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ενωσης

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στις 20 Νοεµβρίου 2017, αναφερόταν ότι το σύνολο σχεδόν των ενισχύσεων του ελληνικού
∆ηµοσίου κυρίως µε τη µορφή εγγυήσεων έναντι
δανείων (942 εκατ. ευρώ) αφορούσε δραστηριότητες που έχουν ως βάση τους τις αµυντικές ανάγκες της χώρας που µε βάση το άρθρο 346 της
Συνθήκης εξαιρούνται από τις έρευνες για τις
παράνοµες κρατικές ενισχύσεις.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε την περίοδο από το 2004 ώς το 2011 και
εκτός από την παροχή κρατικών εγγυήσεων αφορούσε ακόµα τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου στις
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης
(158 εκατ. ευρώ) και ένα δάνειο 10 εκατ. για να
ανταποκριθεί η επιχείρηση σε επένδυση για νέο
τυφέκιο.
Ο πειρασµός να χρεωθεί το σύνολο της παραγωγής στις ανάγκες που καλύπτει το άρθρο 346
της Συνθήκης παρακάµφθηκε –σε αντίθεση µε τα
ναυπηγεία Σκαραµαγκά– διότι αν είχε χρησιµοποιηθεί από την ελληνική πλευρά, όπως αποκάλυψε
πρώην στέλεχος των ΕΑΣ στην «Κ» , τότε υπήρχε
ο κίνδυνος να αποκλειόταν η επιχείρηση από εξαγωγές για µια 10ετία (όπως συνέβη µε τα Ναυπηγεία).
Αντίθετα, το 2013 επελέγη ο δρόµος από τον
πρώην γενικό διευθυντή των ΕΑΣ Τ. Μοσχολιό και
µία οµάδα εργαζοµένων να συσχετίσουν 2.000
τιµολόγια µε παραγόµενα είδη για τις ανάγκες της
άµυνας της χώρας και έτσι να συνδέσουν το 95%
των τιµολογίων της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου µε πραγµατικούς όρους παραγωγής µε
προϊόντα που χρειάζονταν για την εθνική άµυνα.
«Σπάσιµο» της εταιρείας

Από το σύνολο των ενισχύσεων που είχαν δοθεί
στα ΕΑΣ στο διάστηµα αυτό, η Επιτροπή µε την
απόφασή της δέχθηκε ότι µόλις 55 εκατ. ευρώ θα
έπρεπε να ανακτηθούν από την Ελληνική ∆ηµοκρατία, να επιστραφούν δηλαδή από τα ΕΑΣ στο
ελληνικό ∆ηµόσιο, διότι δηµιουργούσαν προσκόµµατα στον ανταγωνισµό άλλων παραγωγών που
είχαν παραγωγή φυσιγγίων ή εκρηκτικών για
δηµόσια έργα.
Εν τω µεταξύ, τα ΕΑΣ είχαν προχωρήσει στην
εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, που προέβλεπε µια εφάπαξ ενίσχυση του
ελληνικού ∆ηµοσίου – την είχε αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να ανταποκριθούν
σε τρέχουσες συµβατικές υποχρεώσεις αλλά και

το «σπάσιµο» της επιχείρησης στα περιουσιακά
στοιχεία που θα αφιερώνονταν στο εξής στην παραγωγή αµυντικού υλικού και εκείνο που θα αφορούσαν το µη πολεµικό υλικό.
Στα τελευταία περιλαµβάνονταν ένα τµήµα του
εργοστασίου στο Λαύριο που παρήγαγε µη στρατιωτικά προϊόντα, οι µετοχές του εργοστασίου της
Κύµης και της Μεταλλουργικής Ηπείρου και όσες
εγκαταστάσεις στο Λαύριο και στον Υµηττό
συνδέονταν µε την παραγωγή φυσιγγίων. Αυτό το
τµήµα των ΕΑΣ θα επιβαρυνθεί µε το ποσό της
ανάκτησης. Θα καταβάλει δηλαδή τα 55 εκατ.
ευρώ στο κράτος.

Οι πολιτικές παρεµβάσεις επιδείνωσαν τα
προβλήµατα

Το σηµαντικότερο στοιχείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των ΕΑΣ από την Κοµισιόν ήταν η
ταχύτητα µε την οποία κινήθηκαν οι εργαζόµενοι
στην προετοιµασία του φακέλου και η άµεση
ανταπόκρισή τους στο αίτηµα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την αποστολή των επιπλέον των
αρχικών στοιχείων που ζητήθηκαν, προκειµένου οι
υπηρεσίες της Κοµισιόν να προχωρήσουν στην
έρευνά τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ε.Ε. εξέτασε για
πρώτη φορά ζήτηµα παράνοµων ενισχύσεων των
Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) το
1995.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να θέσει
εκείνη την έρευνα στο αρχείο ενόψει του γεγονότος
ότι η ελληνική κυβέρνηση την ενηµέρωσε πως το
49% του ναυπηγείου θα επωλείτο στους εργαζοµένους.
Οµως αργότερα η Ε.Ε. ανακάλυψε ότι η
«πώληση» είχε γίνει χωρίς να πληρώσουν οι
εργαζόµενοι (κρατική ενίσχυση), ενώ το 1996
είχαν διαγραφεί τα χρέη του ναυπηγείου έτσι ώστε
να εµφανίζεται µε επαρκή ίδια κεφάλαια.
Από το 1996 έως το 2008 η εταιρεία ΕΝΑΕ είχε
τεθεί δύο φορές υπό εκκαθάριση. Το 1999 τα ναυπηγεία αποτυγχάνουν να δανεισθούν από πιστωτικά ιδρύµατα µε όρους αγοράς και συνεχίζουν να
χρηµατοδοτούνται από την (κρατική) ΕΤΒΑ. Ταυτόχρονα, το 2000 γίνονται οι πρώτες συζητήσεις
για το «σπάσιµο» του ναυπηγείου σε εµπορικό και
στρατιωτικό, µια συζήτηση που διαρκεί µέχρι
σήµερα, παρά το γεγονός ότι και η πρώτη µέτοχος

του HDW/Thyssen Krupp Marine Systems και η
Privinvest του Ισκαντάρ Σάφα είχαν συζητήσει το
ενδεχόµενο του «σπασίµατος».
Το ∆ηµόσιο από το 1995 έως το 2002 διέγραψε
χρέη του ναυπηγείου 160 εκατοµµυρίων ευρώ και
προθυµοποιήθηκε να καταβάλει 118 εκατοµµύρια
ευρώ για την «εθελούσια έξοδο των εργαζοµένων»
θεωρώντας από «πολιτική άποψη πολύ σηµαντική
την επιχείρηση».
Αλλά και µετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, το 2010,
Σάφα και ∆ηµόσιο απέτυχαν να συνεννοηθούν,
δεν κατάφεραν να διαχωρίσουν τα περιουσιακά
στοιχεία του ναυπηγείου σε στρατιωτικά και µη και
κυρίως απέφυγαν να δώσουν γρήγορα στις υπηρεσίες της Κοµισιόν τα στοιχεία που ζητούσαν
δηµιουργώντας την εντύπωση του κακόπιστου
ελεγχόµενου.
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Α.Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ"

Τ

ο Σάββατο 2/12 η
οµάδα
Α.Ο
Π Η Γ Α Σ Ο Σ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012 θα
δώσει
Φιλανθρωπικό
Αγώνα
για
τους
πληµµυροπαθείς Ανθρώπους της Μάνδρας µε
την οµάδα Ιάσων Ιλίου
(τµήµα
Παγκορασίδων
ηλικίες 7 - 10 ετών )
Στο γήπεδο Γ.Ρουµελιώτης
(Ελευσίνα) και ώρα 10:20.
Σκοπός του παιχνιδιού η Συλλογή Τροφίµων ρούχων - Νερών - Γάλατα - Πάνες - Κουβέρτες
και γενικότερα χρήσιµων πραγµάτων Που θα δοθούν σε οικογένειες που έχουν Μεγάλη ανάγκη.
Το γραφείο της οµάδος ( εντός γηπέδου ) θα είναι
ανοιχτό Τις ώρες 9:00 - 13:00 για την Συλλογή διαφόρων πραγµάτων.
Όποιος/α θέλει να βοηθήσει,µπορεί να φέρει το οτιδήποτε.
"Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ"
" ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ "

Πέµπτη 30 Νοεµβρίου 2017

10-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε
αριθµ. 37ης / 2017
συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισµού
– Απολογισµού Οικον οµικού
Έτους 2016 και Οικον οµικών
Καταστάσεων , της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α).
Αρ. Απόφ .:547/2017

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
πρόσκληση
του
έγγραφη
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ.
Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 26, απόντα 7, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 ) Κ Α Ρ Α ΜΠ ΟΥ Λ Α Σ
ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
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 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
16)ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
22)ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
23)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
24)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 5 )Π Α Π Α Ν Ι Κ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
4)Τ ΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο, «Έγκριση
Ισολογισµού – Απολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016 και Οικονοµικών Καταστάσεων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α)» έθεσε υπόψη
των µελών την υπ΄ αριθµ
1/17
Νοεµβρίου 2017 απόφαση, της
του
14ης συνεδρίασης/2017,
∆ιοικητικού Συµβουλίου , της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α) , η
οποία έχει ως εξής:

τικά στην ∆ιαύγεια.
Από 01.01.2015 έπειτα από την
κατάργηση του ΚΦΑΣ από την
παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.
4308/14, ισχύει η παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4308/14 η οποία ορίζει
ότι η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντοµότερο χρόνο από:
α) έξι µήνες από τη λήξη της περιόδου ή
β) το χρονικό όριο που επιτρέπει
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που τίθενται από τη φορολογική ή
άλλη νοµοθεσία της χώρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕ∆Α ΕΤΟΥΣ 2016

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν
την υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
(παρ 6 Άρθρο 260 Ν. 3463/06).
- Η επιχείρηση κατάρτισε τις οικονοµικές καταστάσεις του έτους
2016 και συγκεκριµένα:
• Τ ην κατάσταση του ισολογισµού
τέλους χρήσεως.
• Τ ην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
• Τ ον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων.
• Τ ην κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως.
όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα
κείµενα αρµοδίως υπογεγραµµένα
και αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας.
- Καταρτίζει την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι τηρήθηκαν
οι σχετικές
προβλέψεις της νοµοθεσίας και
των κανονισµών της επιχείρησης,
όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
- Η παρούσα να υποβληθεί µαζί
µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα
στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου για την
απαιτούµενη έγκριση.
Τ ο ∆.Σ. αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις :
· το άρθρο 260 Ν. 3463/06
· την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007
Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β
’- άρθρα 3- 6
· την παρ.12δ άρθρο 4 Κ.Φ.Α.Σ.υποπαρ.Ε.1
άρθρο
πρώτο
Ν.4093/12
· την παρ.3 του άρθρου 14 του
Κ.Φ.Α.Σ.
· την ΠΟΛ 1004/04.01.2013
τις οικονοµικές καταστάσεις του
έτους 2016 όπως συντάχθηκαν
από τον εξωτερικό
ΛογιστήΣυνεργάτη.

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.
14/2017συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Α.
Αρ.
Αποφ.
1
ΘΕΜΑ:
ΚΑΤ ΑΡΤ ΙΣΗ
ΚΑΙ
ΨΗΦΙΣΗ

Στον Ασπρόπυργο και στο κτίριο
της Κ.Ε.∆.Α., σήµερα την 17η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
∆ιοικητικό 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 σε
σύνολο µελών (7) παραβρέθηκαν
παρόντες (7) απόντες(0):
ΠΑΡΟΝΤ ΕΣ
1. ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
5. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ
6.
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
7. Τ ΣΙΛΕ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, κα Μαυρίδη Σοφία
συνεχιζόµενης της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο
θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέτει
υπ’ όψιν των µελών ότι:
T ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
επιχείρησης υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον ισολογισµό και
τα αποτελέσµατα χρήσεως µε την
διαβεβαίωση του Προέδρου ότι
τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις
της νοµοθεσίας και των κανονισµών
της επιχείρησης για την εκτέλεση
του προγράµµατος δράσης του
άρθρου 259 του Ν. 3463/2006.
Ο ισολογισµός συνοδεύεται από
αναλυτική έκθεση πεπραγµένων,
που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην έκθεση
περιλαµβάνεται ειδική αναφορά για
την εκτέλεση του προγράµµατος
δράσης του άρθρου 259 του ∆ΚΚ
και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι
σχετικές νοµοθετικές προβλέψεις
και οι κανονισµοί της επιχείρησης.

1. Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µέσα
σε δύο (2) µήνες από την υποβολή, αποφασίζει µε πράξη του για
την έγκριση ή µη του ισολογισµού,
διατυπώνοντας σχετικά και τις
παρατηρήσεις του επ' αυτού. (παρ
4 Άρθρο 260 Ν. 3463/06).
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
περιλαµβάνουν:
• Τ ην κατάσταση του ισολογισµού
τέλους χρήσεως.
• Τ ην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
• Τ ον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων.
• Τ ην κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως.

2. Ο ισολογισµός υπογράφεται
από τον Πρόεδρο της επιχείρησης,
από ένα µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και τον υπεύθυνο για
την διεύθυνση του λογιστηρίου
(στην προκείµενη περίπτωση τον
εξωτερικό Λογιστή-Συνεργάτη).
Μετά την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι οικονοµικές
καταστάσεις αναρτώνται υποχρεω-

Η ενηµέρωση των λογιστικών
αρχείων (βιβλίων) για τα εκδιδόµενα
ή λαµβανόµενα παραστατικά του
κάθε µήνα όταν η οντότητα
συντάσσει ισολογισµό, γίνεται το
αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. (παρ.1α άρθρο 6
Ν.4308/14).

Αποφ ασίζει:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει τις κάτωθι οικονοµικές
καταστάσεις του έτους 2016.
• Τ ην κατάσταση του ισολογισµού
τέλους χρήσεως.
• Τ ην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
• Τ ον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων.
• Τ ην κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως.
όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα κείµενα αρµοδίως υπογεγραµµένα και αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας.
-Τ ο µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου Κουκάκης Ιωάννης
ψήφισε Λευκό.
2. Η παρούσα κατάσταση να
υποβληθεί µαζί µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την απαιτούµενη
έγκριση».

καθώς επίσης και τις Οικονοµικές
Καταστάσεις της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α) , Οικονοµικού
Έτους 2016, οι οποίες έχουν ως
κάτωθι:

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
Την υπ΄ αριθµ 1/17 Νοεµβρίου 2017
απόφαση, της 14ης συνεδρίασης/17,
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α) ,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Νικ. Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ της «Έγκρισης Ισολογισµού –
Απολογισµού Οικον οµικού Έτους
2016 και Οικον οµικών Καταστάσεων , της Κοιν ωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α)
», τάχθηκαν δέκα οχτώ (18) µέλη του
Συµβουλίου, και ον οµαστικά οι κ.κ. :
1)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κατά τάχθηκαν οχτώ (8) µέλη του
Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
7)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

8)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
και αποφ ασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει τον Ισολογισµό – Απολογισµό Οικον οµικού Έτους
2016 και των Οικον οµικών
Καταστάσεων , της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α)» , σύµφ ων α
µε την υπ’ αριθµ 1/17 Νοεµβρίου
2017 απόφ αση, της 14ης συν εδρίασης,
του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου , της Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α), ως άν ωθεν .
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθµό 547/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Κοινωνικό µέρισµα:
Ανατροπή στην ηµέρα πληρωµής

Η

υπουργός Εργασίας µιλών τας χ θες αν ακοίν ωσε ότι το κοιν ων ικό µέρισµα θα πιστωθεί
ν ωρίτερα από τις εκτιµήσεις που είχ αν διατυπωθεί από στελέχ η του υπουργείου.
Ειδικότερα σύµφων α µε την υπουργό Εργασίας κ.
Έφη Αχ τσιόγλου το κοιν ων ικό µέρισµα θα πιστωθεί
στους λογαριασµούς των δικαιούχ ων στις 15 ∆εκεµβρίου, τρεις ηµέρες µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων στο koinonikomerisma.gr.
Η εφαρµογή όµως κατά τακτά χ ρον ικά διαστήµατα
αν τιµετωπίζει προβλήµατα και οι πολίτες προσπαθούν
αν α διαστήµατα ν α εισέλθουν στην εφαρµογή µάταια.
Σήµερα αν αµέν εται ν α γίν ουν διορθώσεις στο πρόβληµα που παρουσιάστηκε µε τα προστατευόµεν α µέλη,
δηλαδή µε τη συν αίν εση του φιλοξεν ούν τος η οποία
είν αι απαραίτητη. Επίσης θα µπορεί και η χ ήρα του
θαν όν τος ή ο χ ήρος της θαν ούσης ν α υποβάλουν
µόν οι τους αιτήσεις.
Επίσης θα γίν ουν διορθώσεις για ν α µπορεί και ο
φιλοξεν ούµεν ος θαν όν τος ν α υποβάλει ο ίδιος αιτήσεις
για ν α πάρει το ν οικοκυριό το µέρισµα. Ο κ. Καρέλας
τόν ισε ότι αν κάποιος εν δυν άµει δικαιούχ ος κάν ει
κάποιο λάθος στην αίτησή του µπ ορεί ν α την
ακυρώσει και ν α υποβάλει ν έα αίτηση.

Οι «αδικίες» του συστήµατος και οι αποκλεισµοί δικαιούχ ων που συγκαταλέγον ται στα φτωχ ά ν οικοκυριά
έχ ουν προκαλέσει έν τον ες αν τιδράσεις, εν ώ από την
αρχ ή της διαδικασίας παρουσιάστηκαν προβλήµατα
που καθιστούν την ολοκλήρωση της αίτησης χ ρον οβόρα.
Στα προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν οι χ ρήστες
περιλαµβάν ον ται για παράδειγµα η εκκρεµότητα της
συν αίν εσης από άτοµα που φιλοξεν ούν ται αλλά και
προβλήµατα στον συν δυασµό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Αισθητά λιγότερες είν αι οι περιπτώσεις χ ρηστών που
«κόβον ται» λόγω τόκων , επειδή δεν πληρούσαν την
5ετή διαµον ή στην Ελλάδα ή δεν είχ αν υποβάλει φορολογική δήλωση.
Στις «παγίδες» αποκλεισµού των χ αµηλόµισθων και
χ αµηλοσυν ταξιούχ ων από την καταβολή του κοιν ων ικού µερίσµατος συγκαταλέγεται ακόµη και η λήψη του
κοιν ων ικού µερίσµατος που δόθηκε το 2016, καθώς
όπως εξηγούν έγκριτοι φοροτεχ ν ικοί, στο εισόδηµα
συµπεριλαµβάν ον ται όλα τα επιδόµατα, κάθε µορφής
χ ρηµατικές µεταβιβάσεις, τα επιδόµατα στήριξης τέκν ων του ΟΓΑ, τα επιδόµατα τριτέκν ων ή πολυτέκν ων ,
το φοιτητικό επίδοµα των 1.000 ευρώ, το ΕΚΑΣ, το
Κοιν ων ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, τα επιδόµατα αν εργίας, τα προν οιακά επιδόµατα και οι συν τάξεις αν απηρίας, όπως επίσης και οι τόκοι καταθέσεων .

Την κατάσταση επιβαρύν ει ο συν υπολογισµός των
τεκµηρίων διαβίωσης, εν ώ προβλήµατα και αποκλεισµούς προκαλεί ο συν υπολογισµός των «φιλεξεν ούµεν ων » στα σπίτια γον έων ή συγγεν ών . Μετά από πολλές αν τιδράσεις, ιδιαίτερη µέριµν α θα υπάρξει, σύµφων α µε πληροφορίες, για τα τέκν α που αποκτήθηκαν
εν τός του 2017 καθώς µέχ ρι πρότιν ος δεν µπορούσαν
ν α δηλωθούν . Λύση βρέθηκε και για τους στρατιωτικούς, κυρίως 5ετούς θητείας, οι οποίοι κατά τις πρώτες
ώρες λειτουργίας της εφαρµογής απορρίπτον ταν .
∆εν λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις ατόµων που
υπέβαλαν αίτηση (περί τις 10.000) αλλά κόπηκαν
λόγω... πολυτελούς διαβίωσης, καθώς εµφάν ιζαν δίδακτρα σε ιδιωτικά σχ ολεία ή διέθεταν οικιακούς βοηθούς.
Είν αι εν δεικτικό ότι τα συν αρµόδια υπ ουργεία
προχ ώρησαν στη δηµιουργία email επικοιν ων ίας στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση inf o@koinonikomerisma.gr,
ώστε οι ερωτήσεις ν α οµαδοπ οιούν ται και στη
συν έχ εια ν α απαν τών ται.
Η εφαρµογή είν αι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της
Γεν ικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων .
Αλλά και η διοίκηση του ΕΦΚΑ, µε επείγον έγγραφό της
προς τις υπηρεσίες του ταµείου, θέτει σε προτεραιότητα την επίλυση των προβληµάτων που αν τιµετωπίζουν ασφαλισµέν οι και κυρίως συν ταξιούχ οι στην
επικαιροποίηση των στοιχ είων τους, που απαιτούν ται
για την υποβολή της σχ ετικής αίτησης.

Συγκεκριµέν α:

1.Οι γον είς θα µπορούν ν α δηλών ουν σε συγκεκριµέν ο πεδίο στην ηλεκτρον ική πλατφόρµα το τέκν ο
που έχ ει γεν ν ηθεί το 2017.

2.Θα θεωρούν ται προστατευόµεν α τέκν α ,όσα παιδιά είν αι έως 25 ετών εφόσον έχ ουν ΑΦΜ αλλά δεν
υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.
3. Όσοι φιλοξεν ούν ταν σε αν θρώπους που έχ ουν
αποβιώσει, το σύστηµα θα τους παρέχ ει τη δυν ατότητα ν α υποβάλουν αίτηση µε τα δικά τους στοιχ εία.
4.Οι αν ασφάλιστες χ ήρες θαν όν τος θα µπορούν ν α
µπαίν ουν στο σύστηµα και ν α υποβάλουν αίτηση µε
τα δικά τους στοιχ εία.

Άγιος Γεώργιος Νέας Περάµου:

Λειτουργεί σχολή γονέων
στον ενοριακό ναό
Από τον εν οριακό ν αό Αγίου Γεωργίου Νέας Περάµου αν ακοιν ών εται ότι
από φέτος θα λειτουργήσει, για πρώτη φορά στην εν ορία, σχολή γον έων
προκειµέν ου ν α βοηθήσει και ν α στηρίξει την οικογέν εια η οποία σήµερα διέρχεται κρίση και διαβρών εται.
Την ∆ευτέρα, 27 Νοεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε ο αγιασµός και ακολούθησε το πρώτο µάθηµα.
Καλούν ται οι γον είς ν α συµµετάσχουν στη ν έα αυτή προσπάθεια της εν ορίας για το καλό των παιδιών
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Έκδοση ειδικών
λογαριασµών για τυφλούς
καταναλωτές από την
ΕΥ∆ΑΠ

Η

ΕΥ∆ΑΠ σε συνεργασία µε τον Φάρο Τυφλών
της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από καταναλωτές µε προβλήµατα όρασης, για την παροχή ειδικά σχεδιασµένων υπηρεσιών καθολικής προσβασιµότητας οι οποίες, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν αποστολή ειδικών αναγνώσιµων λογαριασµών (σε µορφή
braille, µεγάλες γραµµατοσειρές), αποστολή sms και
ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Η ΕΥ∆ΑΠ πρωτοπορεί στην προσπάθεια εξασφάλισης ισότιµης πρόσβασης των µη βλεπόντων καταναλωτών στο λογαριασµό τους και σε άλλες υπηρεσίες
για την ενηµέρωσή τους.
Η εφαρµογή µελετήθηκε και σχεδιάστηκε από κοινού
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής της κατηγορίας πολιτών, µε σκοπό τη διευκόλυνσή τους και τη
δηµιουργία συνθηκών αυτονοµίας.
Όσοι ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στην οµάδα
των καταναλωτών που επιθυµούν να λαµβάνουν τους
ειδικούς αναγνώσιµους λογαριασµούς, παρακαλούνται
όπως απευθύνονται στο Εκτυπωτικό Τµήµα Braille του
Φάρου Τυφλών της Ελλάδος (τηλ. επικοινωνίας: 2109415222, υπεύθυνος κος Παπασταµατίου ∆ηµήτρης).
Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της
ΕΥ∆ΑΠ www.eydap.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

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

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ
στο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας GrBossible

Μ

ιλώντας στο Φεστιβάλ
Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας GrBossible, µε
θέµα «Explore your Business
Self», ο Βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής και Αναπληρωτής Τοµεάρχης Οικονοµίας και Ανάπτυξης της Ν.∆., Θανάσης
Μπούρας, τοποθετήθηκε σχετικά µε τη νεοφυή επιχειρηµατικότητα, τις δυνατότητες και τις
πρακτικές του επιχειρείν.
Είπε µεταξύ άλλων:
«Όλοι σε αυτή την αίθουσα θα
συµφωνήσουµε ότι η χώρα έχει
ανάγκη για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτοµία.

Στη Νέα ∆ηµοκρατία πιστεύουµε
ότι το ΕΣΠΑ πρέπει να διοχετεύσει πιο γρήγορα, µε µικρότερη γραφειοκρατία και πιο στοχευµένα τους πόρους του για
Έρευνα – Καινοτοµία – Επιχειρηµατικότητα ύψους πάνω από 4
δις. € σε τοµείς που συνδέονται
µε την Στρατηγική της Έξυπνης
Εξειδίκευσης και µε την Επιχειρηµατικότητα.
Όχι Έρευνα για την Έρευνα,
αλλά έρευνα προσανατολισµένη
σε πεδία που συνδέονται µε
εθνικές προτεραιότητες – κλειδιά, προκλήσεις και ανάγκες για
µια ανάπτυξη βασισµένη στη
γνώση, που οικοδοµεί πάνω στα
δυνατά σηµεία και συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας.
Στη Νέα ∆ηµοκρατία πιστεύουµε
ότι πρέπει να τρέξουν γρήγορα
και αποτελεσµατικά οι εµβληµατικές δράσεις που έχουν προβλεφθεί στο ΕΠΑΝΕΚ.

Πιστεύουµε ότι η έννοια του
«επιχειρείν», πρέπει να καλλιεργηθεί ανάµεσα σε σπουδαστές
αλλά και µαθητές και να µην
αντιµετωπίζεται
ως
κάτι
ασυµβίβαστο µε την εκπαιδευτική λειτουργία.

Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα
οικοσύστηµα καινοτοµίας που
για να αποδώσει καρπούς απαιτεί καλά εκπαιδευµένο εργατικό
δυναµικό, όχι µόνο στη θεωρία
αλλά και στην πράξη, ώστε να
δηµιουργούµε πολλές «high
impact» εταιρείες.

Αν υπήρχε σηµαντική ανάπτυξη
στη χώρα, όλη αυτή η διαρροή
ανθρώπινου δυναµικού, θα µπορούσε να βρει απασχόληση σε
τοµείς έντασης γνώσης, καινοτόµους και εξωστρεφείς και
παράλληλα να δώσει την ευκαιρία επαναπατρισµού στους περισσότερους από όσους έχουν
φύγει στο εξωτερικό.

Ακόµη και σήµερα παραµένει
στην Ελλάδα ένα τεράστιο, ανεκµετάλλευτο δυναµικό νέων ανθρώπων, µε ταλέντο και γνώσεις,
που θέλουν να δηµιουργήσουν
τη δική τους επιχείρηση.
Αυτό, όµως, το εκκολαπτόµενο
σύστηµα νέας επιχειρηµατικότητας χρειάζεται έµπρακτη υποστήριξη από την Πολιτεία. Χρειάζεται υποστήριξη στο επίπεδο
της χρηµατοδότησης µε δράσεις
άµεσης ενίσχυσης από πόρους
του ΕΣΠΑ αλλά και των χρηµατοδοτικών ταµείων συνεπένδυσης όπως το EquiFund και το
ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Χ
ρειάζεται υποστήριξη κυρίως
στο επίπεδο της µείωσης των
εργοδοτικών εισφορών αλλά και
της φορολογίας, έτσι ώστε αυτές
οι νέες επιχειρήσεις να µπορούν
να σταθούν στα πόδια τους, να
µεγαλώσουν και να δηµιουργήσουν
πρόσθετες
θέσεις
απασχόλησης για Επιστήµονες ερευνητές που επιθυµούν από
επιλογή να απασχοληθούν σε
επιχειρήσεις σε καλά αµειβόµενες θέσεις και όχι κατ΄ ανάγκη
στο ∆ηµόσιο Τοµέα.
Χρειάζεται να προσελκύσουµε
Ξένες Άµεσες Επενδύσεις ειδικά

από Ερευνητικά Κέντρα Πολυεθνικών Επιχειρήσεων όπως συνέβη µε τη ΝΟΚΙΑ το 2013 στην
Ελλάδα.

Χρειάζονται ειδικά φορολογικά
κίνητρα για Έρευνα και Ανάπτυξη και από υφιστάµενες
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της
Ανοικτής Καινοτοµίας.
Χρειάζεται η µεγαλύτερη ενεργοποίηση της «Τριπλής ή Τετραπλής Έλικας» µεταξύ Ερευνητικών φορέων, Επιχειρήσεων,
∆ηµοσίων οργανισµών και της
Κοινωνίας των πολιτών.
Μόνο µέσα από τέτοιες δράσεις
θα µπορέσει η Ελλάδα και πάλι
να βρει τον αναπτυξιακό της
βηµατισµό και να δηµιουργήσει
πολλές, καλά αµειβόµενες, νέες
θέσεις απασχόλησης, για νέους
ανθρώπους.
Η επιχειρηµατικότητα και η καινοτοµία, θα πρέπει να βρεθούν
στο επίκεντρο της πολιτικής ανάκαµψης και της ελληνικής οικονοµίας.
Αποτελεί δέσµευση της Νέας
∆ηµοκρατίας η οριζόντια στήριξη
της έρευνας, της καινοτοµίας και
της επιχειρηµατικότητας.
Στη Νέα ∆ηµοκρατία έχουµε σχεδιάσει µια σειρά από παρεµβάσεις για να βοηθήσουµε τους
καινοτόµους επιχειρηµατίες να
κυνηγήσουν τα όνειρά τους και
να δηµιουργήσουν ποιοτικές
θέσεις εργασίας, όπως:
•
Ειδικά
φορολογικά
κίνητρα
•
Έµφαση στη διαµόρφωση πλαισίου λειτουργίας και
στην παροχή κινήτρων για
«επιχειρηµατικούς αγγέλους»
(business angels), ώστε να
επενδύουν σε ελληνικές startups.
•
Υιοθέτηση των προτάσεων του διεθνούς κύρους
οργανισµού ΥΟΖΜΑ από το Ισραήλ για την ανάπτυξη του οικοσυστήµατος καινοτοµίας»
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Προσλήψεις στο
Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Αττικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
τριών (3) ατόµων, ∆Ε Προσωπικό Ασφαλείας
για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών
περιστάσεων
(Φύλαξη
δυνητικά
επικίνδυνων ψυχιατρικών ασθενών) εξέδωσε
το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής (Ψ.Ν.Α),
που εδρεύει στο Χαϊδάρι του Νοµού Αττικής

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)

Την Κυριακή, 3 ∆εκέµβρη θα επισκεφτούµε το
Βυζαν τιν ό Μουσείο στην Αθήν α. Αν αχ ώριση από
Αχ αρν ές µε πούλµαν ώρα 10.30. (ξεν άγηση και µεταφορά µε πουλµαν 10 Ε)
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχ ής
τηλεφων είστε στη Σοφία τηλ. 2102404799 ή
6937161996
Το Βυζαν τιν ό και Χριστιαν ικό Μουσείο της Αθήν ας
είν αι έν α από τα σηµαν τικότερα δηµόσια µουσεία
στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις αρχ ές του 20ου αιών α

(1914) µε σκοπό τη συλλογή, µελέτη, διατήρηση και
έκθεση της Βυζαν τιν ής και Μεταβυζαν τιν ής πολιτιστικής κληρον οµιάς στην ελλην ική επικράτεια.
Η συλλογή του µουσείου περιέχ ει σηµαν τικό αριθµό
αν τικειµέν ων (περίπου 30.000) όπως φορητές εικόν ες, γλυπτά, κεραµικά, εκκλησιαστικά υφάσµατα,
ζωγραφικά έργα, µικροτεχ ν ία και αρχ ιτεκτον ικά µέλη
(τοιχ ογραφίες και ψηφιδωτά).
Η µόν ιµη συλλογή του µουσείου διαµορφών εται σε
δύο κύρια µέρη:
Το πρώτο µέρος είν αι αφιερωµέν ο στη Βυζαν τιν ή
περίοδο (από τον 4ο έως τον 15ο αιών α µ.Χ.) και περιέχ ει 1.200 εκθέµατα και το δεύτερο µέρος µε τίτλο
«Από το Βυζάν τιο στη ν εώτερη εποχ ή» παρουσιάζει

1.500 εκθέµατα από τον 15ο έως τον 20ο αιών α.
,IIΟι κήποι του Βυζαν τιν ού Μουσείου, µια όαση
στο κέν τρο της πόλης, γίν ον ται η αφορµή για έν α
ν οητό ταξίδι στην ιστορία και στην τέχ ν η. Αν άµεσα
σε οπωροφόρα δέν τρα και αρωµατικά φυτά, δίπλα στο
υδάτιν ο στοιχ είο, χ ώροι ξεκούρασης προσφέρον ται
στους επισκέπτες. Παράλληλα στον χ ώρο εµφαν ίζον ται τρεις εκθεσιακοί σταθµοί:
Η Φρεατο-δεξαµεν ή που αφορά την ύδρευση της
Αθήν ας από την αρχ αιότητα µέχ ρι σήµερα,
ο Παράδεισος σχ ετικά µε τις βυζαν τιν ές αν τιλήψεις
για την επίγεια και τη µετά θάν ατον ζωή, και
ο Ιλισσός για την εξέλιξη του παριλίσσιου τοπίου από
την αρχ αιότητα έως σήµερα.

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
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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

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 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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€

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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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

Επίσκεψη του Προέδρου της Ν.∆. στη Μάνδρα

-Κυριάκος Μητσοτάκης:

Προσωπική µου δέσµευση να
ολοκληρωθούν τα αντιπληµµυρικά έργα

Σ

υνάντηση µε τη ∆ήµαρχο Ιωάννα Κριεκούκη πραγµατοποίησε ο
αρχηγός της Ν.∆. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατα τη χθεσινή του
επίσκεψη στην πληγείσα περιοχή της Μάνδρας. Στη συνάντηση
συµµετείχαν επίσης δηµοτικοί σύµβουλοι και εκπρόσωποι φορέων.
Στη συνέχεια κατα την περιήγησή του στο κέντρο της πόλης, συνοµίλησε
µε κατοίκους και εθελοντές, ενώ επισκεφθηκε και το γραφείο του δήµου
όπου υποβάλλονται αιτήσεις για αποζηµιώσεις στους πληγέντες (διαδικασία
που ξεκίνησε χθες).
«Είναι προσωπική µου δέσµευση να ολοκληρωθούν άµεσα τα αντιπληµ-

µυρικά έργα ως ελάχιστη ανταπόδοση σε µια περιοχή µε
µεγάλα προβλήµατα.
Από την πρώτη στιγµή είµαστε στο πλευρό της Μάνδρας
που µετά από αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, µετράει
ακόµα τις πληγές της», είπε ο κύριος Μητσοτάκης και
συνέχισε: «Το συντοµότερο δυνατόν και χωρίς γραφειοκρατία, οι άνθρωποι που επλήγησαν να πάρουν άµεσα το
βοήθηµα. Και είναι προσωπική µου δέσµευση να ολοκληρωθούν άµεσα τα αντιπληµµυρικά έργα, ως ελάχιστη ανταπόδοση σε µια περιοχή µε µεγάλα προβλήµατα, ώστε να µην
έχουµε ποτέ ξανά να διαχειριστούµε τέτοια καταστροφή».
Έπειτα µετέβη στο βόρειο µερος της πόλης και ολοκλήρωσε την επισκεψή του στην οδό Κοροπούλη µε επίσκεψη
στον παιδικό σταθµό ο οποίος και αυτός έχει καταστραφεί
απο τις φονικές πληµµύρες.

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€

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 )

