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ΑΚΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥΣ

Σε κάθε γωνιά του ∆ήµου βρέθηκε η ∆ηµοτική Αρχή Μάνδρας
- Ειδυλλίας µε αφορµή τις εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων

σελ. 2

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Οι Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίες βρίσκονται
σε συνεχή συνεργασία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ:

σελ. 3

Γ. Πατούλης: Η Αυτοδιοίκηση έχει τη βούληση να επιλυθούν
προβλήµατα που αφορούν στην ακίνητη περιουσία

Οι θέσεις της ΚΕ∆Ε
για δηµοτικά τέλη σε δηλωµένα
αυθαίρετα και κενά ακίνητα

σελ. 11

Ανακοίνωση της ∆ηµοτικής Αρχής
Χαϊδαρίου

Για τα προβλήµατα
λειτουργίας στο δηµοτικό
Κολυµβητήριο
τις τελευταίες µέρες

σελ. 8

Συνεργασία µε την Εταιρεία
Alzheimer Αθηνών

Τα εγκαίνια θα
τελέσει η Πρώτη
Κυρία της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας Άντρη
Αναστασιάδη

Σε δηµοτική επιχείρηση στην
περιοχή της δυτικής Αττικής,
διαπιστώθηκε λήψη εικονικών
φορολογικών στοιχείων, νόθευση
φορολογικών στοιχείων και
καταχώρηση ανύπαρκτων εξόδων
στα τηρούµενα βιβλία της, συνολικής
αξίας 427.419,65 ευρώ. σελ. 2-4

∆ωρεάν
διαγνωστικές
εξετάσεις για
άπορους στον
∆ήµο Αχαρνών

- Πρόγραµµα "Φ ροντίδα κατ' οίκον"
υλοποιεί ο ∆ήµος Αχαρνών σελ. 5

Εγκαινιάζεται σήµερα η Παιδική Χαρά
του 2ου ∆ηµ. Σχολείου Μάνδρας

∆ηµοτική Επιχείρηση,
∆ηµόσιοι λειτουργοί
και φυσικά πρόσωπα

σελ. 6

σελ. 3

Καλές ειδήσεις

από τον ∆ήµαρχο
Φυλής στον
Σύλλογο της
∆ροσούπολης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

σελ. 7

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ∆ΙΚΤΥΩΝ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL), ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
σελ. 15
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Ασπρόπυργος

ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49, 210-5571663

Ελευσίνα

Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309
Άνω Λιόσια
∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι, 2102322141
Αχαρνές

ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ∆εκελείας 51,
2102448377
Χαϊδάρι

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

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 9 έως 19
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα,
Αρχόντω , Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής,
Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή,

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

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥΣ
Σε κάθε γωνιά του ∆ήµου βρέθηκε η ∆ηµοτική Αρχή Μάνδρας - Ειδυλλίας
µε αφορµή τις εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων

Π

αρά τις δύσκολες συνθήκες που
εξακολουθούν να υπάρχουν
στην ∆Ε Μάνδρας η ∆ηµοτική
Αρχή πιστή στο καθήκον της να στέκεται
πάντα κοντά στους δηµότες και να υποστηρίζει τις δράσεις όλων των Ενοτήτων
και όλων των Συλλόγων και Φορέων
παραβρέθηκε στις προγραµµατισµένες
εκδηλώσεις για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους.
Με σκοπό όχι µόνο να ανταλλάξει
ευχές αλλά και να ακούσει τους προβληµατισµούς και τα σχέδιά τους, η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι
των ΝΠ∆∆ και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι παραβρέθηκαν, κατά
τη διάρκεια του Ιανουαρίου, σε συγκεκριµένες εορταστικές εκδηλώσεις.
Μέσα στο κλίµα των εορτών αλλά και σε συνδυασµό µε
την δύσκολη συγκυρία που περνά ο ∆ήµος η παρουσία
αυτή έδωσε ένα µήνυµα δύναµης και αισιοδοξίας ότι
παρά τις πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες η ζωή µπορεί
και οφείλει να ακολουθήσει τους κανονικούς ρυθµούς και
ότι η ∆ηµοτική Αρχή βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραµµή του καθήκοντος.
Έτσι το διάστηµα αυτό πραγµατοποιήθηκαν οι
εκδηλώσεις για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας τόσο
στην ∆ηµοτική Ενότητα Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης όσο
και στα αντίστοιχα ΚΑΠΗ.

Επίσης η ∆ηµοτική Αρχή βρέθηκε δίπλα στους συλλόγους και στους φορείς που πραγµατοποίησαν ανάλογες
εκδηλώσεις, έχοντας την ευκαιρία για ακόµη µία φορά να
συνοµιλήσει για τα σχέδιά τους και για µελλοντικές δράσεις. Η κ. Κριεκούκη βρέθηκε στην κοπή πίτας του
Συλλόγου Οικιστών Αιγοσθένων, των Ερασιτεχνών Αλιέων Πόρτο Γερµενού,
του Αγίου Νεκταρίου και του
συλλόγου Άσπρα Σπίτια, του Μύτικα Βιλίων, του Πανοράµατος, της Παναγίας Μάριζας Οινόης, της Λεύκας
Οινόης, του Οσίου Ευφραίµ Ερυθρών, του Αγίου Θεράποντος στις Ερυθρές καθώς και σε άλλες προγραµµατισµένες εκδηλώσεις τονίζοντας την σπουδαιότητα των
Συλλόγων και την πίστη στις συλλογικές πρωτοβουλίες
που συνδράµουν την προσπάθεια για ένα καλύτερο µέλλον του ∆ήµου στο σύνολό του.

Λίστα φοροδιαφυγής: ∆ηµοτική Επιχείρηση,
∆ηµόσιοι λειτουργοί και φυσικά πρόσωπα

Σε δηµοτική επιχείρηση στην περιοχή της δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε
λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, νόθευση φορολογικών στοιχείων
και καταχώρηση ανύπαρκτων εξόδων στα τηρούµενα βιβλία της,
συνολικής αξίας 427.419,65 ευρώ.

Σ

το πλαίσιο των εκτεταµένων ελέγχων, που
πραγµατοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων καθόλη τη διάρκεια της
χρονιάς, στοχεύοντας στην
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, έδωσε στη δηµοσιότητα τις
σηµαντικότερες
υποθέσεις
στοχευµένης έρευνας, που
ολοκληρώθηκαν το δεύτερο
εξάµηνο του 2017.
Σε αυτές περιλαµβάνονται εκτός από γιατρούς, δικηγόρους,
µηχανικούς και ανεπάγγελτοι, συνταξιούχοι, δηµόσιοι υπάλληλοι,
δηµοτική επιχείρηση και ΝΠΙ∆ του ∆ηµοσίου. Αναλυτικότερα:
∆ηµόσιοι Λειτουργοί

∆ηµόσιος υπάλληλος (εκπαιδευτικός) στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Αττικής απέκρυψε εισοδήµατα από άγνωστη
πηγή ύψους 307.980,19 ευρώ.
∆ηµόσιος υπάλληλος στην ευρύτερη περιοχή των βορείων
προαστίων απέκρυψε εισοδήµατα από άγνωστη πηγή ύψους
305.724,86 ευρώ.
Υπάλληλος του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, απέκρυψε εισοδήµατα αγνώστου πηγής προέλευσης ύψους 125.344,43 ευρώ.
Καθηγητής Πανεπιστηµίου κάτοικος ανατολικών προαστίων
της Αθήνας, απέκρυψε εισοδήµατα αγνώστου προελεύσεως
συνολικού ποσού 65.393,57 ευρώ.
Φυσικά Πρόσωπα

Ιδιωτικός υπάλληλος στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή µε ποσό ύψους
221.791,12 ευρώ.
Ανεπάγγελτος στην περιοχή των νοτίων προαστίων απέκρυψε

εισόδηµα από άγνωστη πηγή
ύψους 803.579,85 ευρώ.
Φυσικό πρόσωπο στην
ευρύτερη περιοχή της δυτικής
Αττικής, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη αιτία
µε ποσό ύψους 322.762,12
ευρώ.
Συνταξιούχος στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης δεν δήλωσε
εισοδήµατα αγνώστου προελεύσεως που ανέρχονται σε 2.111.557 ευρώ.
Φυσικό πρόσωπο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προσαύξησε την περιουσία ου µε εισοδήµατα από άγνωστη πηγή
προέλευσης µε ποσό 2.413.068 ευρώ.
Φυσικό πρόσωπο κάτοικος νοτίων προαστίων, προσαύξησε
την περιουσία του από άγνωστη πηγή, καθώς και από ανακριβή
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος συνολικού ποσού
7.799.279,08 ευρώ.
Ανδρόγυνο, κάτοικοι ανατολικής Αττικής, συνταξιούχοι προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 896.044,15 ευρώ έκαστος.
Ιδιώτης, κάτοικος νοτίων προαστίων, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, µε συνολικό ποσό 725.046,53 ευρώ.
Καθηγητής σωµατικής αγωγής, κάτοικος βορείων προαστίων,
απέκρυψε εισόδηµα λόγω ανακριβούς δήλωσης, συνολικού
ποσού 100.000,00 ευρώ.
Λοιπές Επιχειρήσεις

Ανώνυµη ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή των ∆ωδεκανήσων δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας χαρτοσήµου και δεν
κατέβαλε τέλη ύψους 254.686,87 ευρώ.
Ανώνυµη ναυτιλιακή εταιρεία µε έδρα στην Κρήτη έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.970.000 ευρώ.
Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΥΨΟΥΣ 1,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Οι Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή
συνεργασία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου

∆ωρεάν διαγνωστικές
εξετάσεις για άπορους
στον ∆ήµο Αχαρνών

Η

Μ

ε τη συµµετοχή των ∆ιευθυντών των, Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων, του
∆ήµου Αχαρνών πραγµατοποιήθηκε η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των Σχολικών Επιτροπών του
∆ήµου Αχαρνών, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το
µεσηµέρι της Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2018.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισµό οι "οικοδεσπότες"
της εκδήλωσης, κ.κ. Γεωργία Ευθυµιάδου, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών και Κώστας Καρυδάκης, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών καθώς
και οι: Ευστάθιος Τοπαλίδης Αντιδήµαρχος Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, Λουίζα Κοσµίδου Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Θεόδωρος Συρινίδης Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών Θανάσης
Κατσιγιάννης.
Καθώς επίσης και οι: Αφροδίτη Μηλιώρη ∆ηµοτική Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών, Χρύσα Βογιατζάκη Αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Αχαρνών, η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Ευφροσύνη
Λιόντου, ο Εκπρόσωπος του ∆.Σ του συλλόγου ∆ιδασκάλων
"Ο Σωκράτης" ∆ηµήτριος Τρίµπος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρνών
Σωτήριος Κουφογεώργος.
Οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών και ο Αντιδήµαρχος

Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού και Νέας Γενιάς του ∆ήµου
Αχαρνών, τίµησαν τον Σχολικό Τροχονόµο Πέτρος Κακαέ για
την εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά των υπηρεσιών που
προσφέρει, καθώς τους κ.κ. Στέφανο Καπέλα ∆ιευθυντή
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
και Τηλέµαχο Ράπτη Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων Ανατολικής Αττικής.
Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα των Σχολικών Επιτροπών ευλόγησε ο Πάτερ Ευάγγελος Λάζος, πρωτοπρεσβύτερος του Ι.Ν. Αγίου Πέτρου Αχαρνών, ενώ µετά την εκδήλωση
ακολούθησε παρουσίαση Προγράµµατος διαχείρισης των
οικονοµικών των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου Αχαρνών.
Κατά τον χαιρετισµό τους οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών αναφέρθηκαν στην οµαλή συνεργασία των ∆ιευθυντών
των Σχολικών Μονάδων µε τις Σχολικές Επιτροπές, για την
αντιµετώπιση και επίλυση κάθε ζητήµατος κτιριακών υποδοµών, καθώς και για την έγκαιρη καταβολή των χρηµατοδοτήσεων για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών, αλλά και
τη συνεχή προσπάθεια συντήρησης και αναβάθµισης των
σχολικών υποδοµών του ∆ήµου Αχαρνών σε συνεργασία µε
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών.
Ιδιαίτερα σηµαντικές παρεµβάσεις στα σχολικά κτίρια του
∆ήµου Αχαρνών αναµένονται να υλοποιηθούν άµεσα, ύστερα
και από την έγκριση της δηµοπράτησης και την ανάδειξη του
εργολάβου για το έργο "Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση
σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων ∆ήµου Αχαρνών"
προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ, βάσει Προγραµµατικής
Σύµβασης του ∆ήµου Αχαρνών µε την Περιφέρεια Αττικής.

Αποδεκτό από τον Υφυπουργό Αθλητισµού Γ. Βασιλειάδη

το αίτηµα χρηµατοδότησης για την αντικατάσταση του πλαστικού χλοοτάπητα
στο βοηθητικό γηπεδο του Πανελευσινιακού (∆ΕΗ).
Η µελέτη και κατασκευή θα γίνει απο την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας .

Εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή Ελευσίνας η διάθεση χρηµάτων από τους πόρους του ∆ήµου για την επισκευή,
ανακατασκευή ή εκ νέου κατασκευή πεζοδροµίων σε διάφορα
σηµεία της πόλης, όπου σήµερα παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα.
Η µελέτη είναι προϋπολογισµού 250.000 ευρώ και το έργο
θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσία µας.
Ήδη για το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη ανοικτός ηλεκτρονικός
διαγωνισµός, µε ηµεροµηνία λήξης των προσφορών την Τρίτη
6 Φεβρουαρίου.
Επίσης, ο ΥφυπουργΌς ΑθλητισµοΎ κ. Βασιλειάδης ΓιΏργος σε συνάντηση που είχε πρόσφατα µε στελέχη της δηµοτικής αρχής και τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής,
έκανε αποδεκτό το αιτηµα χρηµατοδότησης για την αντικατάσταση του πλαστικού χλοοταπητα του βοηθητικου γηπεδου του Πανελευσινιακου (∆ΕΗ).
Η µελέτη και κατασκευή θα γίνει απο την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας .

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου
Αχαρνών σε συνεργασία µε τον Όµιλο Ιατρική
∆ιάγνωση, προσφέρουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης δωρεάν ιατρικών εξετάσεων σε άπορους
δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών (ασφαλισµένους και µη
ασφαλισµένους) στα διαγνωστικά κέντρα του Οµίλου
Ιατρική ∆ιάγνωση,.
Το συνολικό ποσό της παροχής για όλους τους ωφελούµενους ανέρχεται στις 15.000 ευρώ ανά έτος βάσει
των τιµών που ισχύουν στο σχετικό ΦΕΚ (5.000 ευρώ
για ασφαλισµένους άπορους και 10.000 ευρώ για ανασφάλιστους άπορους), ενώ έχει οριστεί επίσης ατοµικό
όριο κόστους για κάθε ωφελούµενο, µε σκοπό την
εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού ατόµων.
Όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ.
Γιώργος Σταύρου, η συγκεκριµένη συνεργασία υλοποιείται χάρη στην κοινωνική ευαισθησία της ∆ιοίκησης του
Οµίλου Ιατρική ∆ιάγνωση, αλλά και τις προσπάθειες
των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
και θα ωφελήσει δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίοι
αποκτούν πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πρόληψης.

Η συγκεκριµένη συνεργασία εντάσσεται
σε µια "οµπρέλα" κοινωνικών υπηρεσιών
στους δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε αφορµή
τη συνεργασία του ∆ήµου Αχαρνών µε τον Όµιλο Ιατρική ∆ιάγνωση δήλωσε: "Η συγκεκριµένη συνεργασία
εντάσσεται σε µια "οµπρέλα" κοινωνικών υπηρεσιών
που σχετίζονται µε, τη σίτιση, την παροχή υπηρεσιών
φροντίδας και πρόληψης υγείας , καθώς και την παροχή συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης στους άπορους δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι σε αυτή την
προσπάθεια δεν είµαστε µόνοι µας, αλλά έχουµε "δίπλα
µας" επιχειρηµατίες και µεγάλους οµίλους εταιρειών, µε
τους οποίους συνεργαζόµαστε σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιούνται στον ∆ήµο
Αχαρνών".
Οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αφορούν:

1. Άπορους ασφαλισµένους σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Ταµείο
Προσκοµίζοντας το Παραπεµπτικό για τις εξετάσεις
τους, χωρίς την καταβολή συµµετοχής έως ποσού
συµµετοχής 50,00 ευρώ για ένα έτος.
Σε περίπτωση υπέρβασης από το ποσό των 50,00
ευρώ ανά έτος, ο ωφελούµενος θα δικαιούται έκπτωση
50% επί του υπερβάλλοντος ποσού Συµµετοχής.
2. Άπορους ανασφάλιστους
Κάθε άπορος και ανασφάλιστος δικαιούται εξετάσεις
έως του ποσού των 100,00€ για ένα έτος. Πάνω από
αυτό το ποσό ο εξεταζόµενος θα δικαιούται έκπτωσης
50% επί του υπερβάλλοντος ποσού της αξίας των εξετάσεων.
(οι τιµές καθορίζονται από το σχετικό ΦΕΚ).
Τηλέφωνα επικοινωνίας για συµµετοχή στο πρόγραµµα
καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση:
213 2123 106 (κα Μερόπη Σαράντου ) και 213 2123
130 (κα Φανή Κουµπούρη).
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Πολιτιστικός Σ’υλλογος Θεσσαλών Φυλής «Ο Ρήγας Φεραίος»

Τ

Παρουσίαση του νέου διοικητικού συµβουλίου και ενεργή συµµετοχή στις καθιερωµένες καρναβαλικές εκδηλώσεις του ∆ήµου .
ους στόχους του Πολιτιστικού
Συλλόγου Θεσσαλών Φυλής «Ο
Ρήγας Φεραίος» για το 2018 ανέλυσε την Κυριακή 28-1-18, ο πρόεδρος του
Κώστας Νταρζάνος, κατά την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Ο κ. Νταρζάνος παρουσίασε στον
κόσµο το νέο διοικητικό συµβούλιο και
ανακοίνωσε πως η επόµενη εκδήλωση
του συλλόγου έχει προγραµµατιστεί για
την Τσικνοπέµπτη 8 Φεβρουαρίου ενώ
στις 11-2 ο σύλλογος θα συµµετάσχει,
όπως είπε στις καθιερωµένες καρναβαλικές εκδηλώσεις του ∆ήµου .
Ευχές στο Σύλλογο και τα µέλη του για
καλή χρονιά απηύθυνε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. Η εκδήλωση
ξεκίνησε µε τα κάλαντα που έψαλλαν τα
παιδιά του συλλόγου, ενώ αµέσως µετά
την πίτα ευλόγησε ο πατέρας Μηνάς
εφηµέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου.
Καλή χρονιά σε όλους, ευχήθηκε ο Θεσσαλικής καταγωγής, Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Πολεοδοµίας Νίκος Χατζητρακόσιας
ο οποίος αφιέρωσε το κοµµάτι του στη
νεολαία του ∆ήµου Φυλής.

Η συν έχεια απ ό τη σελ ίδα 2

Ο Πρόεδρος της Γρίζας και ∆ηµοτικός
Σύµβουλος
Γιώργος
Καραϊσκάκης
προέτρεψε τα µέλη να στηρίζουν το

Εταιρεία που δραστηριοποιείται µε το εµπόριο χρωµάτων στην
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, έλαβε εικονικά φορολογικά
στοιχεία καθαρής αξίας 1.508.249,90 ευρώ.
Προσωπική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, που
δραστηριοποιείται στο χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, εξέδωσε
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας
1.614.543,90 ευρώ.
Ανώνυµη εταιρεία ταχυδροµικών υπηρεσιών (courier) στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας
χαρτοσήµου και δεν κατέβαλε τέλη ύψους 312.000 ευρώ.
Κοινωφελές µη κερδοσκοπικό σωµατείο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, που δραστηριοποιείται στην παροχή βοήθειας
στο σπίτι, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 94.491,76 ευρώ.
Ατοµική επιχείρηση εµπορίας παλαιού σιδήρου στην περιοχή
της Αθήνας δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 208.076,24 ευρώ.
Σε ένωση αγροτικών συνεταιρισµών στην περιοχή της βορειοδυτικής Μακεδονίας καταλογίσθηκε Φ.Π.Α. συνολικού ποσού
876.081 ευρώ, λόγω µη τεκµηρίωσης των δηλωθέντων εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων της.
Συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Χαλκιδικής εξέδωσε
εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 606.726 ευρώ.
Ατοµική επιχείρηση Telemarketing στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας
242.650 ευρώ.

σύλλογο, κάλεσε τον κόσµο να δώσει
ηχηρό παρών στο συλλαλητήριο της 4ης
Φεβρουαρίου για τη Μακεδονία και αφιέρ

∆ιαφηµιστική εταιρεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 885.000 ευρώ.
∆ιαφηµιστική εταιρεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.354.872
ευρώ.
Επιχείρηση εστίασης στην περιοχή της Πάτρας εξέδιδε φορολογικά στοιχεία από τέσσερις (4) αδήλωτες ταµειακές µηχανές µε
συνολική απόκρυψη εισοδήµατος ύψους 366.366,31 ευρώ.
Ατοµική επιχείρηση υπηρεσιών εκτύπωσης στην ευρύτερη
περιοχή του Νοµού Λάρισας, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας 773.341,50 ευρώ.
Σε δηµοτική επιχείρηση στην περιοχή της δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, νόθευση
φορολογικών στοιχείων και καταχώρηση ανύπαρκτων εξόδων
στα τηρούµενα βιβλία της, συνολικής αξίας 427.419,65 ευρώ.
Ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο εργασιών της υπηρεσίες
νεκροταφείου δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας
91.996,50 αποκρύπτοντας φορολογητέο εισόδηµα 74.681,59
ευρώ.
Ναυτιλιακή εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, µε αποκρυβείσα ύλη ύψους 42.546.714,69 ευρώ.
Ατοµική επιχείρηση εµπορίας αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων, απέκρυψε εισόδηµα λόγω ανακριβούς δήλωσης Φ.Ε. ύψους 1.455.803,00 ευρώ.

ωσε το κοµµάτι του στο µικρότερο παιδί του συλλόγου.
Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος
Γιώργος
Κρητικός
έδωσε
συγχαρητήρια στο σύλλογο για
τη δράση του, ευχήθηκε χρόνια
πολλά και υγεία σε όλους και
αφιέρωσε το κοµµάτι του στο
πιο νέο µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου.
Χρόνια πολλά µε υγεία και
χαρά ευχήθηκε και ο Αναπληρωτής
∆ήµαρχος
Γιώργος
Σονίδης που αφιέρωσε το κοµµάτι του στο
σύλλογο.

Εκµεταλλευτής µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή της Αθήνας, απέκρυψε λόγω ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, συνολικό ποσό ύψους 1.104.048,58 ευρώ.
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) του ευρύτερου
∆ηµόσιου Τοµέα απέκρυψε εισοδήµατα ύψους 199.561,00
ευρώ, λόγω µη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ίσης αξίας.
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Συνεργασία µε την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

- Πρόγραµµα "Φροντίδα κατ' οίκον" υλοποιεί ο ∆ήµος Αχαρνών

Η

∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχ αρν ών και το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας
Υ γείας, σε συν εργασία µε την Εταιρεία Alzheimer
Αθην ών υλοποιεί έν α καιν οτόµο πρόγραµµα
Φρον τίδας κατ’οίκον , π ου εστιάζει στην
εκπαίδευση και υποστήριξη των οικογεν ειακών
φρον τιστών ατόµων µε άν οια και έχ ει ως προτεραιότητα την αν ακούφιση τους από το φορτίο της
φρον τίδας.
Απευθύν εται σε περιστατικά ατόµων µε άν οια
που λόγω βαρύτητας της άν οιας ή άλλων προβληµάτων των ίδιων ή των φρον τιστών τους
αδυν ατούν ν α µετακιν ηθούν .
Ειδικότερα στοχ εύει στην εκπαίδευση των
φρον τιστών ούτως ώστε ν α διαχ ειρίζον ται επαρκώς τις προκλήσεις και τα προβλήµατα µε τα
οποία συν δέεται η άν οια, θα τους βοηθήσει ν α
οργαν ώσουν πιο αποτελεσµατικά την καθηµε -

τικά τη συν αισθηµατική τους καταπόν ηση
και τις προσωπικές τους αν άγκες.
Προτεραιότητα δίν εται σε οικογέν ειες
µεσαίου και χ αµηλού εισοδήµατος π ου
έχ ουν αν αλάβει τη φρον τίδα ατόµου µε
άν οια και αν τιµετωπίζουν δυσκολίες στη
φρον τίδα του.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοιν ων ήστε µε το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υ γείας: Σαράν του Μερόπη
2132123106
και
Κουµπ ούρη
Φαν ή
2132123130 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

ριν ότητα τους και θα τους καταστήσει πιο ικαν ούς
ν α εν τοπίζουν και ν α διαχ ειρίζον ται πιο αποτελεσµα-

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Καθορισµός του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι πωλητές Λαϊκών Αγορών και καθορισµός
ποσοστού απόδοσης προς τις Οµοσπονδίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Τ

ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 01-02-2018
και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,
Παπάγου-Χολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας
∆ήµου Αθηναίων για το έργο µε τίτλο: «Αντικατάσταση
χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 της οδού Χελντράιχ» συνολικού προϋπολογισµού 78.373,35 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
2.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Ραφήνας – Πικερµίου για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: «Αποπεράτωση αµφιθεάτρου µε όλες τις σχετικές

υποδοµές και εγκαταστάσεις του πνευµατικού και πολιτιστικού κέντρου Ραφήνας» συνολικού προϋπολογισµού
1.494.200,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
3.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Πειραιά για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο:
«Κέντρο επιχειρηµατικής καινοτοµίας για τη γαλάζια ανάπτυξη» συνολικού προϋπολογισµού 1.800.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
4.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Κυθήρων για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο:
«Καλλιτεχνικός διαγωνισµός για την ανέγερση µνηµείου
σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα» συνολικού προϋπολογισµού 74.400,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
5.
Καθορισµός του ανταποδοτικού τέλους που
καταβάλλουν οι πωλητές Λαϊκών Αγορών και καθορισµός
ποσοστού απόδοσης επί του ανταποδοτικού τέλους
προς τις Οµοσπονδίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)
6.
Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Ελληνικού.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

6-θριάσιο
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αναφορές στους στόχους που
απασχολούν τις γυναίκες και το
φιλειρηνικό κίνηµα (παλαιστινιακό –
ονοµατολογία ΠΓ∆Μ) στην κοπή της πίτας

Μ

ε µεγάλη συµµετοχή έγινε η εκδήλωση - κοπή
της πίτας της Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας και
του Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στο «ΣΤΕΚΙ Εργαζοµένων, ανέργων και νεολαίας».
Σε σύντοµες τοποθετήσεις τους η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Βιβή Γκίκα και ο πρόεδρος της Επιτροπή
Ειρήνης Ελευσίνας Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, αναφέρθηκαν στα τρέχοντα ζητήµατα και στους στόχους που
απασχολούν τις γυναίκες και το φιλειρηνικό κίνηµα
(παλαιστινιακό – ονοµατολογία ΠΓ∆Μ). Επίσης αναφέρθηκαν στα γενικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν

σαν εργαζόµενοι, νεολαία και συνταξιούχοι.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόµενοι διασκέδασαν µε
ζωντανή µουσική συνοδευόµενη από πλούσιους µεζέδες που έφτιαξαν οι γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών.
Παράλληλα λειτούργησε ¨Παζάρι¨ µε αντικείµενα που
έφτιαξαν οι γυναίκες µέλη του Συλλόγου Γυναικών και
µαζεύτηκαν υπογραφές κάτω από το κείµενο συµπαράστασης και αλληλεγγύης της ΕΕ∆ΥΕ προς τον Παλαιστινιακό λαό, από τους παρευρισκόµενους αλλά και διερχόµενους Ελευσίνιους.

Κ α λ έ ς ε ι δ ή σ ε ι ς από τον ∆ήµαρχο Φυλής
στον Σύλλογο της ∆ροσούπολης

Τ

η διαβεβαίωση ότι ο ∆ήµος Φυλής και ο ίδιος
προσωπικά θα βρίσκεται πάντα κοντά στους
Συλλόγους και στα µέλη τους για τη στήριξη
του έργου τους, έδωσε από το βήµα του Συλλόγου της
∆ροσούπολης το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιανουαρίου, ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Στην εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του
Συλλόγου και στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα
εκδηλώσεων του κέντρου ψυχαγωγίας «Χρυσό Βαρέλι»
ο ∆ήµαρχος έδωσε ευχάριστες ειδήσεις για τη νέα χρονιά, επισηµαίνοντας τα µεγάλα έργα που έχουν δροµολογηθεί για τον ∆ήµο Φυλής.
«Προχωράµε µε υψηλούς στόχους όπως την ίδρυση

του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και την ενεργειακή
αναβάθµιση του ∆ήµου Φυλής κι ευχαριστώ τους βουλευτές που βρίσκονται κοντά µας για την στήριξή τους»
τόνισε ο Χρήστος Παππούς, προσθέτοντας ότι σύντοµα
θα ξεκινήσουν στον τόπο σηµαντικά έργα.
«Σας ζητάµε συγνώµη για την όχληση που θα προκληθεί αλλά αυτή θα διαρκέσει λίγο, ενώ τα µεγάλα έργα
για πάντα.» κατέληξε ο ∆ήµαρχος εν µέσω θερµών χειροκροτηµάτων.
Ο Χρήστος Παππούς εξάλλου αντάλλαξε ευχές µε όλο
τον κόσµο ενώ απόλαυσε τη ζεστή φιλοξενία του
Προέδρου Μιχάλη Ζουρίδη και όλων των µελών του
Συλλόγου.
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Τα εγκαίνια θα τελέσει η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας Άντρη Αναστασιάδη.

Εγκαινιάζεται σήµερα η Παιδική Χαρά του 2ου ∆ηµ. Σχολείου Μάνδρας

Η ∆ήµαρχος, Ιωάννα Κριεκούκη
και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, σας προσκαλούν
στα εγκαίνια της Παιδικής

Χαράς του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας , την Τρίτη 30
Ιανουαρίου 2018 στις 11:00 πµ.,
η οποία έχει ανακατασκευαστεί

εξολοκλήρου µε την οικονοµική
συνεισφορά που προήλθε από
φιλανθρωπική εκδήλωση στην
Κύπρο την οποία διοργάνωσε η
Πρώτη Κυρία της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.

Τα εγκαίνια θα τελέσει
η
Πρώτη Κυρία της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας Άντρη Αναστασιάδη.

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
Ο Κώστας Μασσέρας το Σάββατο 3
Φεβρουαρίου και ώρα 17.30 στην
αίθουσα Πολιτισµού «Το Στέκι µας»

Η

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας προσκαλεί τον φωτογράφο Κώστα Μασσέρα να
παρουσιάσει το φωτογραφικό του έργο
το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17.30
στην ισόγεια αίθουσα Πολιτισµού «Το Στέκι µας»
του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, Παγκάλου &
Κίµωνος 11 (πλησίον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου). Είσοδος ελεύθερη.
«….Η φωτογραφία είναι ο τρόπος για να φέρω
την πραγµατικότητα στα δικά µου µέτρα. Αν δεν
µπορώ να την αλλάξω, µπορώ να την µεταµορφώσω: Το σηµαντικό γίνεται ασήµαντο και το ασήµαντο σηµαντικό, το άσχηµο γίνεται όµορφο και το
αποκρουστικό ενδιαφέρον, οι αντιθέσεις άλλοτε
ισορροπούν και άλλοτε οξύνονται συνθέτοντας
έναν διαφορετικό κόσµο. Έτσι µπορώ να βάλω µία
τάξη στο χάος που υπάρχει γύρω µου και εντός
µου.
Σαν συλλέκτης εικόνων της καθηµερινότητας
έµαθα να βλέπω φωτογραφίες, εκεί που άλλοτε θα
προσπερνούσα αδιάφορος, επιβραδύνοντας τον
χρόνο µέσα από την φωτογραφική διαδικασία, και
ανακαλύπτοντας έναν παράλληλο κρυφό σύµπαν
τόσο κοινό αλλά και τόσο εσωτερικό συγχρόνως….»
Κώστας Μασσέρας

Ο Κώστας Μασσέρας έχει παρακολουθήσει
το 4µηνο σεµινάριο καλλιτεχνικής φωτογραφίας (τεχνική, ιστορία & αισθητική) του
Φωτογραφικού Κύκλου µε τον Πλάτωνα
Ριβέλλη. Συµµετείχε στo workshop του
φωτογράφου του διεθνούς πρακτορείου
Magnum, Νίκου Οικονοµόπουλου. Έχει
εργαστεί 20 συναπτά έτη σε φωτογραφικά
καταστήµατα ενώ παράλληλα δηµιουργούσε
το προσωπικό καλλιτεχνικό του έργο το
οποίο έχει παρουσιάσει σε πολλές ατοµικές
και οµαδικές εκθέσεις. Πολλές φωτογραφίες
και συνεντεύξεις του έχουν δηµοσιευθεί
στον ελληνικό τύπο καθώς και σε ελληνικούς
και ξένους ιστότοπους.
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ΕΛΤΑ: Έως 5/2 οι αιτήσεις
για 42 προσλήψεις
διανοµέων στην Αττική

Α

νακοί νωση γι α την πρόσληψη, µε
σύµβαση εργασί ας ι δι ωτι κού δι καί ου
ορι σµένου χρόνου, συνολι κά σαράντα
δύο (42) ατόµων ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ πλήρους
απασχόλησης χρονι κής δι άρκει ας οκτώ (8)
µηνών, γι α την κάλυψη εποχι κών ή παροδι κών
αναγκών γι α τι ς Υπηρεσι ακές Λει τουργί ες
Αθήνας και Πει ραι ά των Ελληνι κών Ταχυδροµεί ων (ΕΛΤΑ) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό
Αττι κής .

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι
ενδι αφερόµενοι
καλούνται
να
συµπληρώσουν την αί τηση µε κωδι κό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:
α) εί τε ταχυδροµι κά µε συστηµένη επι στολή, σε απλό φάκελο µεγέθους Α4, στην ακόλουθη δι εύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ
Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ι εύθυνση Ανθρώπι νου ∆υναµι κού, Τµήµα Προσλήψεων,
Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88
- ΑΘΗΝΑ, γι α την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ
1/2018, υπόψη κ. Ελένης ∆άλλα (τηλ. επι κοι νωνί ας: 210 - 33 53 228 - 210 - 33 53 487).
β) εί τε αυτοπροσώπως, εί τε µε άλλο
εξουσι οδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσι οδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρηµένη από δηµόσι α αρχή, στην
ακόλουθη
δι εύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περι φερει ακή ∆ι εύθυνση Ταχυδροµι κώνΛει τουργι ώνΑττι κής, οδός
Κουµουνδούρου 29 (όπι σθεν Εθνι κού Θεά-

Ανακοίνωση της ∆ηµοτικής αρχής Χαϊδαρίου

Για τα προβλήµατα λειτουργίας
στο δηµοτικό Κολυµβητήριο
τις τελευταίες µέρες

τρου), 4ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 - 13.30 (τηλ. επι κοι νωνί ας: 210 - 33
53 859, 210 - 33 53 698, κ. Παππάς και κ.
Πετρέας).
Στην περί πτωση αποστολής των αι τήσεων
ταχυδροµι κώς το εµπρόθεσµο των αι τήσεων
κρί νεται µε βάση την ηµεροµηνί α που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποί ος µετά την
αποσφράγι σή του επι συνάπτεται στην
αί τηση των υποψηφί ων.
Η προθεσµί α υποβολής των αι τήσεων
εί ναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογι ζόµενες ηµερολογι ακά) και αρχί ζει από την επόµενη
ηµέρα της τελευταί ας δηµοσί ευσης της παρούσας σε τοπι κές εφηµερί δες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσί ας µας
(ΕΛΤΑ Κεντρι κή Υπηρεσί α, Απελλού 1, ' Τ.Κ.
101 88 - ΑΘΗΝΑ) και στον χώρο των ανακοι νώσεων των δηµοτι κών καταστηµάτων των
δήµων Αθηναί ων και Πει ραι ώς, εφόσον η
ανάρτηση εί ναι τυχόν µεταγενέστερη της
δηµοσί ευσης στι ς εφηµερί δες.
Η ανωτέρω προθεσµί α λήγει µε τηνπαρέλευση ολόκληρης της τελευταί ας ηµέρας και
εάν αυτή εί ναι , κατά νόµο, εξαι ρετέα (δηµόσι α αργί α) ή µη εργάσι µη, τότε η λήξη της
προθεσµί ας µετατί θεται την επόµενη εργάσι µη ηµέρα.
Προσοχή: Η προθεσµί α υποβολής των
αι τήσεων εί ναι ενι αί α γι α όλες τι ς κατά
τόπους Υπηρεσί ες µας και αρχί ζει από την
επόµενη ηµέρα της τελευταί ας δηµοσί ευσης
ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα
οι κεί α καταστήµατα που θα δηµοσι ευθεί ή
αν αρτηθεί τελευταία, σύµφων α µε τα αν ωτέρω.

4 /2 Α ΡΑΧ ΩΒΑ
Μονοήµερη, ώ ρα αναχώ ρησης
8.00 τιµή 15€

Α

νακοίνωση της ∆ηµοτικής
αρχής, αναφέρει: «Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου , η
∆ιεύθυνση Νεολαίας Αθλητικών και
Πολιτιστικών Υπηρεσιών καθώς και
όλα τα αρµόδια τµήµατα του ∆ήµου,
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δροµολογηθεί άµεσα η
διαδικασία επισκευών στο µηχανοστάσιο του Κολυµβητηρίου και να
επανέλθει σε κανονική απρόσκοπτη
λειτουργία. Η δυσλειτουργία των
τελευταίων ηµερών, οφείλεται κυρίως
στην παλαιότητα των µηχανολογικών
συστηµάτων, µε αποτέλεσµα τη µειωµένη απόδοση τους σε χαµηλές
θερµοκρασίες περιβάλλοντος.

Τα προηγούµενα χρόνια έχει
προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό η
αναβάθµιση του µηχανολογικού
εξοπλισµού, όµως η για δεκαετίες
εγκατάλειψη του µηχανοστασίου,
οδηγεί σήµερα στη δυσλειτουργία και
την απορρύθµιση µηχανηµάτων κατά
τη διάρκεια δύσκολων καιρικών
συνθηκών.
Επιπλέον η αρµόδια ∆ιεύθυνση θα
ανακοινώσει άµεσα την ανάλογη
αποµείωση επόµενης συνδροµής
στα δηµοτικά προγράµµατα, ώστε να
ισοσταθµιστούν οι χαµένες ηµέρες
παύσης λειτουργίας. Ευχαριστούµε
για την κατανόηση και την υποµονή
σας».

Μέσα από τη Μάνδρα πλέον τα
δροµολόγια Βιλίων, Ερυθρών

1 0-11/ 2 ΚΑ ΛΑ ΒΡΥ ΤΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον Ελαιώ να µε
πρω ινό και βραδινό, Καλάβρυτα, Καστανιά, Πλανητερο,
Βυτίνα
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€
1 8/2 Π ΑΤΡΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

3 -4/ 3 ΚΑΡ ΠΕ ΝΗ ΣΙ
∆ ιήµε ρη διαµονή στο Καρπε νήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ µε
πρω ινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέ ρνα Φ ΩΛΙΑ στο
Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται ) επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Παναγιας Προυσιώ τισσας
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€

Με ανακοίνωσή του στα social media τα ΚΤΕΛ Αττικής ενηµέρωσαν ότι από
αύριο για τα δροµολόγια Βιλίων, Ερυθρών, τα λεωφορεία θα διέρχονται µέσα
από τη Μάνδρα. Αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΛΙΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/01/2018 ΟΛΑ ΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ∆ΙΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΜΕΣΑ
ΑΠΟ
Τ ΗΝ
ΜΑΝ∆ΡΑ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΤΑ
ΣΑΒΒΑΤ ΟΚΎΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΤ ΙΘΕΤ ΑΙ Τ Ο ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7.30 ΑΠΟ
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΙ 9.30 ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΕΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
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- ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Τ

Καταγγελία κατοίκων στα Μέγαρα για την παραλία Βαρέα

ην άµεση αποκατάσταση του παραλιακού µετώπου στην περιοχή Βαρέα στα
Μέγαρα ζητούν κάτοικοι της περιοχής που καταγγέλουν πως «εδώ και δέκα χρόνια έχουν πέσει τα πεζοδρόµια µε άµεσο κίνδυνο για πεζούς και διερχόµενους
οδηγούς, αλλά κανείς δεν ασχολείται µε το θέµα». Σηµειώνεται ότι το ζήτηµα έφτασε
και στην Βουλή µε σχετική ερώτηση στις 9 Μαρτίου του 2017.
"Στο σηµείο υπάρχουν σπασµένα δέντρα και πεσµένα πεζοδρόµια , δίνοντας µια εικόνα εγκατάλειψης. Ο δρόµος πλέον κρίνεται ως άκρως επικίνδυνος για τους οδηγούς
αφού ειναι στον αέρα και κανένας δεν αναλαµβάνει τις ευθύνες για αποκατάσταση µε
πράξεις . Σίγουρα θα έχουµε τραυµατισµό ", τονίζει ο πρόεδρος του εξωραϊστικού
συλλόγου «ο Άγιος Νικόλας», Γιάννης Βαρελάς.
Ο Σύλλογος ζητάει από τον δήµαρχο, κύριο Γρηγόρη Σταµούλη, την αποκατάσταση του
παραλιακού µετώπου καθώς είναι άκρως επικίνδυνο για την σωµατική ακεραιότητα των
διερχόµενων.
Επίσης, όπως τονίζει, «δεν γίνεται η περιοχή µας να είναι πόλος έλξης για εκατοντάδες
επισκέπτες κάθε Σαββατοκύριακο, να θέλουµε ανάπτυξη της περιοχής και να παρουσιάζει η παραλία της Βαρέας τέτοια εικόνα».
Υπενθυµίζεται ότι, 26 Μαΐου 2017, κλιµάκιο της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου
βρέθηκε στην παραλία Βαρέα Μεγάρων µετά από επικοινωνία και πρόσκληση εκ µέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρέας «Ο Άγιος Νικόλαος» και του προέδρου του Γιάννη Βαρελά.
Το κλιµάκιο έκανε πλήρη καταµέτρηση των ζηµιών οι οποίες έχουν προκληθεί στα πεζοδρόµια και στα τοιχία στήριξης του παραλιακού δρόµου µέρος των οποίων έχει καταρρεύσει. Οι Υπηρεσίες της ΚΥ∆ πρόκειται να εκδώσουν τις απαραίτητες άδειες κατεδάφισης και αποµάκρυνσης των πεσµένων τοιχίων και να ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης
των ζηµιών.
Τότε , υπήρξε και συνάντηση του προέδρου του Συλλόγου µε τον στατικό µηχανικό κ.
Χρήστο Σκλαβούνο ο οποίος έχει εκπονήσει την µελέτη αποκατάστασης των ζηµιών και
µε άλλους µηχανικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Αχαρνών (∆ΗΚΕΑ).

∆ώρα σε όλα τα παιδιά και πρόσφερε µια υποτροφία
σπουδής στον τυχερό που βρήκε το φλουρί.

νέο έτος και ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόµενους όπως και τους συνεργάτες της για την
προσπάθειά τους , την καλή συνεργασία τους και
το αµέριστο ενδιαφέρον που δείχνουν για να αναδείξουν τις δοµές τους και κατά συνέπεια και το
ρόλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Ακολούθησε ένας σύντοµος χαιρετισµός από
καθηγητές των τµηµάτων και η βραδιά έκλεισε
δίνοντας την ευκαιρία για περισσότερη επικοινωνία µεταξύ γονέων και καθηγητών µε ανταλλαγή
ιδεών, απόψεων, και προτάσεων.

Μ

ε την κοπή της βασιλόπιτας και τον καθιερωµένο Αγιασµό για το ∆ηµοτικό Ωδείο
και τα Καλλιτεχνικά της τµήµατα ξεκίνησαν
για το 2018 οι εκδηλώσεις της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (∆ΗΚΕΑ).
Μέσα σε κλίµα ανταλλαγής ευχών και εύθυµης
διάθεσης τόσο από τα παιδιά όσο και από τους
γονείς τους, η πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Μαρία
Ναυροζίδου µοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά και

πρόσφερε µια υποτροφία σπουδής στον τυχερό
που βρήκε το φλουρί.
Η κα Ναυροζίδου ευχήθηκε τα καλύτερα για το

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
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Σηµειώνεται ότι οι δράσεις της Κοινωφελούς
Επιχείρησης εκτείνονται σε ένα εκτενές φάσµα
Κοι νωνί ας-Πολι τι σµού-Ποι ότητας
Ζωής
µε
ποικίλα προγράµµατα επιµόρφωσης παιδιών και
ενηλίκων, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις παντός
τύπου όλο το χρόνο .

10-θριάσιο

ΑΑ∆Ε: Νέα ηλεκτρονική εφαρµογή στο Taxisnet για
ρύθµιση και µη ληξιπρόθεσµων οφειλών

Μ

έχ ρι το τέλος του µήν α αν αµέν εται ν α εν εργοποιηθεί η ηλεκτρον ική εφαρµογή του Taxisnet µέσω
της οποίας οι φορολογούµεν οι θα έχ ουν
τη δυν ατότητα ν α υποβάλουν ηλεκτρον ική αίτηση για ν α υπαχ θούν στην πάγια
ρύθµιση εξόφλησης των οφειλών τους
πριν κάποια οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσµη.
Το µέτρο αυτό αν αµέν εται ν α δώσει
αν άσα σε χ ιλιάδες φορολογούµεν ους που
εξακολουθούν ν α εξοφλούν παλαιές ληξιπρόθεσµες οφειλές τους µε βάση την ρύθµιση των 100 δόσεων καθώς αποτρέπεται ο κίν δυν ος που αν τιµετωπίζουν πλέον ν α χ άσουν τη ρύθµιση λόγω ύπαρξης
ν έων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, και ν α βρεθούν αν οιχ τοί σε
κατασχ έσεις τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχ είων .
Με την ν έα ηλεκτρον ική εφαρµογή οι φορολογούµεν οι θα µπορούν πλέον ν α
υποβάλλουν µέσω του Taxisnet αιτήσεις- υπεύθυν ες δηλώσεις για ν α ρυθµίζουν
έως και σε 12 µην ιαίες δόσεις τις τακτικές φορολογικές οφειλές τους ή µέχ ρι και σε
24 µην ιαίες δόσεις τις οφειλές τους από έκτακτες αιτίες (π.χ . από φόρους κληρον οµιάς) πριν αυτές αρχ ίσουν ν α καθίσταν ται ληξιπρόθεσµες.
Οι φορολογούµεν οι θα έχ ουν τη δυν ατότητα ν α εν τάσσον ται στην πάγια ρύθµιση για µη ληξιπρόθεσµα χ ρέη προς το ∆ηµόσιο, χ ωρίς ν α είν αι υποχ ρεωµέν οι ν α
προσέρχ ον ται στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ . για την υποβολή των απαιτούµεν ων αιτήσεων
και δικαιολογητικών
Από τον υπολογιστή του σπιτιού τους ή του γραφείου τους, θα υποβάλλουν
ηλεκτρον ικά µέσω του συστήµατος Taxinet και στη διεύθυν ση www.aade.gr την
αίτησή τους, µαζί µε υπεύθυν ες δηλώσεις για την πραγµατική οικον οµική τους
κατάσταση.
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Εξαρθρώθηκε εγκληµατική οµάδα για διακεκριµένες
κλοπές χάλκινων αντικειµένων από Κοιµητήρια

Σ

υν ελήφθησαν µετά από αν αζητήσεις, πλησίον του Γ' Νεκροταφείου Αθην ών , από αστυν οµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Λαυρεωτικής, δύο (2) ηµεδαποί (56χ ρον ος άν δρας και 55χ ρον η γυν αίκα) και έν ας 42χ ρον ος υπήκοος Αλβαν ίας, µέλη της αν ωτέρω σπείρας. Αν αζητούν ται οι συν εργοί τους.
Σε έρευν α που πραγµατοποιήθηκε στο αυτοκίν ητο που επέβαιν αν , βρέθηκε
πλήθος µπρούτζιν ων καν τηλιών , αν θοστηλών , σταυρών και θυµιατών προσφάτως
αποσπασθέν των από τη βάση τους, καθώς και έν α σφυρί και µία σπάτουλα τα
οποία χ ρησιµοποιούσαν για ν α αφαιρέσουν τα αν ωτέρω αν τικείµεν α από τα µν ήµατα. Όπως διαπιστώθηκε τα αν ωτέρω τα είχ αν αφαιρέσει από το κοιµητήριο της
Παιαν ίας
Ως προς το χ ρον ικό της εξάρθρωσης, το τελευταίο χ ρον ικό διάστηµα είχ ε παρατηρηθεί έξαρση κλοπών µπρούτζιν ων αν τικειµέν ων από Κοιµητήρια της ευρύτερης περιοχ ής των Μεσογείων .
Από την έρευν α του Τ.Α. Λαυρεωτικής αποκαλύφθηκε η δράση της παραπάν ω
σπείρας και ταυτοποιήθηκαν τα µέλη της. Όπως διαπιστώθηκε, από τον Απρίλιο
του 2017, είχ αν συγκροτήσει εγκληµατική οµάδα µε σκοπό την διάπραξη κλοπών
σε διάφορα Κοιµητήρια της Αττικής.
Ως προς τον τρόπο δράσης, οι συλληφθέν τες, κυρίως πρωιν ές και µεσηµβριν ές
ώρες, µετέβαιν αν σε διάφορα Κοιµητήρια της Αττικής και κατόπτευαν τον χ ώρο,
υπολογίζον τας το πλήθος και την αξία των µπρούτζιν ων καν τηλιών , αν θοστηλών ,
σταυρών και θυµιατών των µν ηµάτων . Εν συν εχ εία, το ίδιο ή το επόµεν ο βράδυ
αφαιρούσαν τα αν ωτέρω αν τικείµεν α, αφού προηγουµέν ως επιβεβαίων αν ότι δεν
βρίσκεται καν είς στο χ ώρο των Κοιµητηρίων και πέριξ αυτών , εν ώ σε αν τίθετη
περίπτωση αποχ ωρούσαν . Για τη διαφυγή τους χ ρησιµοποιούσαν εν οικιαζόµεν ο
αυτοκίν ητο για ν α µην εν τοπίζον ται εύκολα από τις αρχ ές.
Από την µέχ ρι στιγµής έρευν α, έχ ουν εξιχ ν ιασθεί δύο (2) περιπτώσεις, όπου
αφαίρεσαν από µν ήµατα του Κοιµητηρίου Λαυρίου εν εν ήν τα τέσσερα (94) µπρούτζιν α καν τήλια και αν θοδοχ εία και από µν ήµατα του Κοιµητηρίου Κερατέας (50)
καν τήλια και πλήθος χ άλκιν ων αν θοδοχ είων .Εκτιµάται ότι έχ ουν διαπράξει δεκάδες παρόµοιες κλοπές που δεν έχ ουν καταγγελθεί.
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θριάσιο-11

Γ. Πατούλης: Η Αυτοδιοίκηση έχει τη βούληση να επιλυθούν προβλήµατα που αφορούν στην ακίνητη περιουσία

Οι θέσεις της ΚΕ∆Ε για δηµοτικά τέλη σε δηλωµένα αυθαίρετα και κενά ακίνητα
φόρους, να περάσει από το Κράτος, στους ∆ήµους.
Οι φόροι αυτοί, θα µπορούν να
µετατρέπονται σε έργα και υπηρεσίες για τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό
λοιπόν που ως Αυτοδιοίκηση διεκδικούµε, αποτελεί µια ουσιαστική
µεταρρύθµιση».

Σ

την αναγκαιότητα να υπάρξουν
συγκεκρι µένα
νοµοθετι κά
βήµατα προκειµένου να διευθετηθούν µια σειρά από σοβαρά
ζητήµατα, όπως τα ανταποδοτικά τέλη
σε δηλωµένα αυθαίρετα και η παράταση της προθεσµίας ρύθµισης των
οφειλών προς τους ΟΤΑ, αναφέρθηκε σήµερα ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της
οµιλίας του στο 35ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της ΠΟΜΙ∆Α (Πανελλήνια
Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων)
το οποί ο δι εξάγεται στην Παλι ά
Βουλή.
Όπως επισήµανε χαρακτηριστικά ο
Γ. Πατούλης «η Αυτοδι οί κηση
Πρώτου Βαθµού, όσο περνάει από
το χέρι της, έχει τη βούληση να ελαφρύνονται τα νοικοκυριά». Για να
υπάρξουν όµως οι σχετικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις, προσθέτει, «δεν αρκεί µόνο η βούληση των
∆ήµων, αλλά απαιτούνται συγκεκριµένες νοµοθετι κές παρεµβάσει ς
από τα αρµόδια υπουργεία».

Ο Γ. Πατούλης υπογράµµισε ότι η
ΚΕ∆Ε έχει καταθέσει συγκεκριµένες
προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση µάλιστα αν υλοποιηθούν θα
διευκολυνθούν χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων.
Αναφερόµενος στη φορολόγηση
της Ακίνητης Περιουσίας από το
Κράτος και στα ανταποδοτικά δηµοτικά τέλη σηµείωσε ότι υπάρχει µια
τεράστια διαφορά, καθώς στη πρώτη
περίπτωση οι πολίτες δεν ξέρουν
πού πάνε τα χρήµατά τους ενώ στη
δεύτερη ότι πληρώνουν το παίρνουν πίσω µε τη µορφή υπηρεσιών.
Φορολογική αποκέν τρωση

Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στη
συνέχεια στην αναγκαιότητα καθιέρωσης της φορολογικής αποκέντρωσης, σύµφωνα µε το θεσµι κό
πλαίσιο που ισχύει και σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Πρέπει ο φόρος ακίνητης περιουσίας, αλλά και µια σειρά από άλλους

Οι θέσεις της ΚΕ∆Ε για δηµοτικά
τέλη σε δηλωµέν α αυθαίρετα και
κεν ά ακίν ητα
Αναφερόµενος στα δηλωµένα αυθαί ρετα,
χωρί ς
αναδροµι κές
χρεώσεις, σηµείωσε ότι πρόκειται
για ένα θέµα που απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την
Ελλάδα, οι οποίοι αξιοποίησαν τις
διατάξεις του νόµου για την αυθαίρετη δόµηση και τώρα είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν πέραν των
άλλων και µια σειρά από φόρους
που αποδί δονται στους ∆ήµους
όπως το ΤΑΠ.
«Γνωρίζουµε καλά ότι στη σηµερινή συγκυρία κάθε επιβάρυνση και
µάλιστα µε αναδροµική ισχύ, φέρνει
σε δύσκολη θέση τα νοικοκυριά που
ήδη δοκιµάζονται από τις συνέπειες
της κρίσης. ∆εν είναι στις προθέσεις
µας να αυξήσουµε τα έσοδά µας, επιβαρύνοντας περι σσότερο τους
πολίτες. Το αν θα εισπραχθούν αναδροµικά κάποιοι φόροι, δεν εξαρτάται από τη δική µας βούληση, αλλά
από τη βούληση αυτών που νοµοθετούν».
Προτάσεις ΚΕ∆Ε για οφειλές
προς ΟΤΑ και απαλλαγή κεν ών
ακιν ήτων από αν ταποδοτικά τέλη

Ο Γ. Πατούλης έκανε συγκεκρι-

µένη αναφορά και στις προτάσεις της
ΚΕ∆Ε για την απαλλαγή κενών ακινήτων από ανταποδοτικά τέλη και τη
ρύθµιση οφειλών προς τους ΟΤΑ.
Ειδικότερα ανέφερε ότι το ∆.Σ. της
ΚΕ∆Ε έχει καταθέσει συγκεκριµένες
προτάσεις, οι οποίες αφορούν:
Α)την παράταση της προθεσµίας
ρύθµισης οφειλών προς τους ΟΤΑ
ως
31.12.2017
(ά.
52
ν.4483/2017).

Β)Την τροποποίηση του ά. 43 του
ν.3979/2011 που αφορά βεβαίωση
δηµοτικών τελών τακτοποιηµένων
ακι νήτων των ν.4178/2013 και
4014/2011.

Γ) Την πρόταση για ερµηνευτική
διάταξη που θα αφορά την απαλλαγή
των κενών ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνται καθώς και αυτών που
δεν έχουν λάβει καθόλου ρεύµα (µη
ρευµατοποιούµενα) από τα δηµοτικά
τέλη καθαρι ότητας και φωτι σµού
(σχετική διάταξη άρθρου 5 παρ. 1
ν.3345/2005).
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του
υπογράµµισε ότι οι πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθµού «δείχνει
το έµπρακτο ενδιαφέρον της για
όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων» και
«αποδεικνύουν τι είναι αυτό που
επιβάλλει να αλλάξει το µοντέλο φορολογικής πολιτικής όσον αφορά την
ακί νητη
περι ουσί α».
Τ έλος
δεσµεύθηκε ότι οι αποφάσεις του
Συνεδρίου θα ληφθούν υπόψη, για
τη δι αµόρφωση των πολι τι κών
θέσεων της ΚΕ∆Ε».
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12-θριάσιο

Ουραγός παγκοσµίως η Ελλάδα στην
ταχύτητα απονοµής ∆ικαιοσύνης

Σ

τις τελευταίες θέσεις παγκοσµίως στην ταχύτητα απονοµής ∆ικαιοσύνης κατατάσσεται η χώρα µας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας τράπεζας, τα
οποία ενισχύονται από δεδοµένα από τον δικαστικό κλάδο.
Σύµφωνα µε τις δικαστικές ενώσεις, οι αδίκαστες υποθέσεις ανέρχονται περίπου
στις 600.000, µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να εντοπίζεται στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκκρεµούν περίπου 250.000 δικογραφίες.
Κατά την Παγκόσµια Τράπεζα για να ολοκληρωθεί η δικαστική εκκαθάριση µίας
υπόθεσης απαιτούνται κατά µέσο όρο 1.580 µέρες, δηλαδή τεσσεράµισι χρονιά,
επίδοση, που φέρνει τη χώρα µας µακράν στη χειρότερη θέση ανάµεσα στις χώρες
της Ευρώπης.
Στη Βουλγαρία, για παράδειγµα, ο αντίστοιχος αριθµός είναι 564 µέρες και στην
Αλβανία 523 µέρες.
Μόνο για τις καθυστερήσεις, η χώρα µας έχει καταδικαστεί 401 φορές τα τελευταία
χρονιά από ευρωπαϊκά δικαστήρια και της έχει επιβληθεί συνολικό πρόστιµο 8,5
εκατοµµύρια ευρώ.
Οι εκκρεµοδικίες αποτελούν και τροχοπέδη για την προσέλκυση επενδύσεων,
καθώς οι επενδυτές δεν αισθάνονται θωρακισµένοι σε περίπτωση διαµάχης.

Σοκ στη Γερµανία: Έκαναν πειράµατα σε ανθρώπους για τις εκποµπές ρύπων των ντιζελοκινητήρων

Πειράµατα σε ανθρώπους, που είχαν αναγκαστεί να εισπνεύσουν διοξείδιο του αζώτου –ένα τοξικό αέριο που περιέχεται στις εκποµπές των εξατµίσεων αυτοκινήτων– είχε παραγγείλει ένας ερευνητικός
οργανισµός ο οποίος χρηµατοδοτείτο από γερµανικές αυτοκινητοβιοµηχανίες, αποκαλύπτει η εφηµερίδα Stuttgarter Zeitung. Τα πειράµατα έγιναν στο πλαίσιο έρευνας που είχε παραγγείλει ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Έρευνας για το Περιβάλλον και την Υγεία στον Τοµέα των Μεταφορών (EUGT). Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τονίζει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άµεσα τα στοιχεία αυτής της έρευνας. ∆εν
ήταν διαθέσιµος κάποιος εκπρόσωπος του EUGT –που έκλεισε πέρυσι– για να σχολιάσει το δηµοσίευµα.Ο όµιλος αυτός χρηµατοδοτείτο από τις γερµανικές αυτοκινητοβιοµηχανίες Volkswagen, Daimler και BMW.
Ο σκοπός και τα αποτελέσµατα των πειραµάτων δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Όµως οι αποκαλύψεις για πειράµατα σε ανθρώπους καταγράφονται την ώρα που η αυτοκινητοβιοµηχανία βρίσκεται αντιµέτωπη µε απαγορεύσεις της εισόδου των αυτοκινήτων µε ντιζελοκινητήρες, που εκπέµπουν τοξικά αέρια, στα κέντρα πόλεων σε όλον τον κόσµο, µετά τις αποκαλύψεις το 2015 σχετικά µε το γεγονός ότι η VW είχε εφοδιάσει τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητά της µε ειδικό –παράνοµο– λογισµικό για να
εµφανίζονται πολύ χαµηλότερες οι εκποµπές τοξικών αερίων των εξατµίσεων ντιζελοκινητήρων όταν υποβάλλονταν σε ελέγχους από εποπτικούς φορείς.
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα της Stuttgarter Zeitung, περίπου 25 νεαροί εισέπνευσαν διοξείδιο του αζώτου, σε δοσολογίες που ποίκιλαν, για πολύωρες περιόδους. Το πείραµα είχε διεξαχθεί σε ένα ινστιτούτο που
ανήκει στο Πανεπιστήµιο του Άαχεν, στη Γερµανία.
Οι συνέπειες της εισπνοής του διοξειδίου του αζώτου στους οργανισµούς των νεαρών ανθρώπων δεν είχαν διασαφηνιστεί όταν δηµοσιεύθηκε η µελέτη στο πλαίσιο της οποίας έγινε το συγκεκριµένο πείραµα,
το 2016, σύµφωνα µε τη Stuttgarter Zeitung.Η Daimler την Κυριακή καταδίκασε τη µελέτη αυτή.
Ο ίδιος ερευνητικός οργανισµός είχε παραγγείλει άλλη µια έρευνα που προκαλεί σάλο. Στο πλαίσιο αυτής της τελευταίας, πίθηκοι αναγκάζονταν να εισπνέουν τοξικά αέρια που εκλύονταν από την εξάτµιση
ενός αυτοκινήτου Φολκσβάγκεν εφοδιασµένου µε το παράνοµο λογισµικό.
«Μας προκαλούν φρίκη η έκταση και η εφαρµογή αυτών των ερευνών. Καταδικάζουµε τα πειράµατα µε τον πιο έντονο τρόπο. Παρότι η Daimler δεν είχε καµιά επιρροή στον σχεδιασµό της έρευνας, αρχίσαµε µια ευρεία έρευνα για το ζήτηµα», ανέφερε η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία στην ανακοίνωση που έδωσε στη δηµοσιότητα την Κυριακή. Η εφηµερίδα The New York Times ανέφερε, σε ρεπορτάζ της για τη
δεύτερη επιστηµονική έρευνα, ότι τα πειράµατα στους πιθήκους έγιναν το 2014. Η BMW, η Daimler και η VW καταδίκασαν τα πειράµατα για τις επιπτώσεις των εκποµπών αερίων των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων σε πιθήκους. Σύµφωνα µε τους Τάιµς, ο EUGT είχε παραγγείλει τη µελέτη για να υπερασπιστεί τη χρήση του πετρελαίου ντίζελ στους κινητήρες αυτοκινήτων, µετά την καταγγελία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας ότι οι εκποµπές των αερίων από τις εξατµίσεις αυτών των κινητήρων είναι καρκινογόνες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) το κέντρο του
Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη &
Υψηλάντου). ∆ιαµορφ ωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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Αύριο η νέα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας

Σ

υνεδριάζει αύριο Τετάρτη 31
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8:30
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, για να λάβει απόφαση
στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
1. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος ( σε οριστικό ανάδοχο) του
συνοπτικού διαγωνισµού για την «
Μίσθωση µηχανηµάτων έργου οχηµάτων, γερανών κλπ».
2. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος ( σε οριστικό ανάδοχο) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την « Συντήρηση Οδών στις
∆.Ε. Ελευσίνας – Μαγούλας ( αυτεπιστασία) , προµήθεια ασφαλτοµίγµατος & εκµίσθωση µηχανηµάτων».
3. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Oικονοµικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς
την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την οριστικοποίηση ΠΟΕ καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.695,43 €.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Oικονοµικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς
την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την οριστικοποίηση ΠΟΕ καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.568,83 €.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Oικονοµικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς
την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για αµοιβές Νοµικών ( ανάθεση υποθέσεων συνεχιζόµενων από τα έτη 2015-2016-2017) καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
158.690,41 €.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Νοµικής Υπηρεσίας για τον διορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου
για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση
της Κύριας Παρέµβασης και την Ανακοίνωσης ∆ίκης µε ΓΑΚ 3872/2018 και ΕΑΚ 165/2018 την οποία
άσκησε ο Αναστάσιος Πάγκαλος κατά του ∆ήµου , την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την αµοιβή Νοµικού Ευαγγελοδήµου Ελένης ( υπόθεση Φυκούρα-ΠαγκάλουΠιτσίνη) καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.772,00 €.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Νοµικής Υπηρεσίας για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για την αµοιβή Νοµικού Αγγελικής Χαροκόπου (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ µε αποφάσεις 3656/13,3675/13 Εφετείου Αθηνών) καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.968,00 €.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για Συντήρηση ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆.Ε. Ελευσίνας ( Σ) καθώς και
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 €.

Σκουρλέτης -Μόνιµοι Καθαριότητας ∆ήµων: «Από µέρα σε µέρα» ο διαγωνισµός
«Aπό µέρα σε µέρα» αναµένεται να εκδοθεί η
προκήρυξη για τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ που
αφορά τις προσλήψεις µόνιµου προσωπικού
στις δηµοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.
Αυτό εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Π.
Σκουρλέτης, στον ραδιοφωνικό σταθµό Real
FM στον ραδιοφωνικό σταθµό Real FM, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διαγωνισµός «θα
έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Μάρτη».
Παράλληλα ο κ. Σκουρλέτης στην συνέντευξη
του, επανέλαβε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές
µετατίθενται για το φθινόπωρο του 2019 αντί του
Μαΐου του 2019 όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί.
Συγκεκριµένα ο Π. Σκουρλέτης σηµειώσε ότι «αυτό που έχει καταρχήν συµφωνηθεί στο πλαίσιο της
κυβέρνησης και θα αποτυπωθεί στην επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών,
µαζί µε τις αλλαγές του “Καλλικράτη”, είναι η µετάθεση για λίγους µήνες της ηµεροµηνίας των αυτοδιοικητικών εκλογών, να πάει δηλαδή το φθινόπωρο αντί για τον Μάιο του 2019».

Σε ΕΛΠΕ και Motor Oil
η εναλλασσόµενη προεδρία
του Συνδέσµου Εταιρειών
Πετρελαιοειδών

Τ

ην εν αλλασσόµεν η προεδρία στο διοικητικό
συµβούλιο του Συν δέσµου των Εταιρειών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) αν αλαµβάν ουν οι εκπρόσωποι των ΕΛΠΕ και Motor Oil,
σύµφων α µε οµόφων η απόφαση της γεν ικής
συν έλευσης.
Από 1ης Φεβρουαρίου έως 31 Ιουλίου 2018, πρόεδρος αν αλαµβάν ει ο Βασίλειος Σεραφειµάκης της
AVINOIL (του οµίλου της Motor Oil) και αν τιπρόεδρος ο Ροµπέρτο Καραχ άν ν ας της ΕΚΟ (όµιλος
ΕΛΠΕ) εν ώ από 1ης Αυγούστου 2018 έως 31 Ιαν ουαρίου 2019, πρόεδρος θα είν αι ο Ροµπέρτο Καραχ άν ν ας και αν τιπρόεδρος ο κ. Β. Σεραφειµάκης.
Στο ∆Σ εξελέγησαν ακόµη εκπρόσωποι των εταιρειών Ελίν , LPC, Aegean και Rev oil.
Σχ ετικά µε την απόφαση της γεν ικής συν έλευσης,
παράγον τες της αγοράς τόν ιζαν στο ΑΜΠΕ, ότι η
οµόφων η απόφαση για εν αλλαγή των Οµίλων
ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΜΟΗ+1,44% στην προεδρία του Συν δέσµου, σηµατοδοτεί την βούληση
του κλάδου για την άµεση, αποτελεσµατική και σε
βάθος αν τιµετώπιση όλων των σοβαρών ζητηµάτων , που ταλαν ίζουν επί σειρά ετών την αγορά.
Σε αυτή την κατεύθυν ση, πρόσθεταν , οι δύο
µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου µπορούν ν α
συν δράµουν µε αποτελεσµατικό τρόπο, ασκών τας
µεγαλύτερη πίεση προς όλες τις κατευθύν σεις.
Στόχ οι της ν έας ∆ιοίκησης σύµφων α µε τις ίδιες
πηγές θα είν αι:
Η καταπ ολέµηση της π αραβατικότητας στην
αγορά, µε προτεραιότητα στην υλοποίηση και λειτουργία του συστήµατος εισροών -εκροών .
Η καταπολέµηση της ν οθείας στα καύσιµα και του
λαθρεµπορίου πετρελαιοειδών , καθώς και κάθε
µορφής παραεµπορίας - φαιν όµεν α που οδηγούν
σε απώλειες κρατικών εσόδων της τάξεως των 300
εκατ. ευρώ ετησίως, τουλάχ ιστον .
Η προστασία των πρατηριούχ ων του κλάδου που
πλήττον ται από αθέµιτο αν ταγων ισµό.
Η εξυγίαν ση της αγοράς και η λειτουργίας της σε
συν θήκες ελεύθερης οικον οµίας και υγιούς αν ταγων ισµού, µε στόχ ο την αν άπτυξη αλλά και τη δηµιουργία ν έων θέσεων απασχ όλησης.
Η λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για την επιβίωση
των επιχ ειρήσεων του κλάδου και την εν ίσχ υση
της ρευστότητας.
Η ολοκλήρωση των αν αγκαίων µεταρρυθµίσεων
και διαρθρωτικών αλλαγών για την εν εργειακή µετεξέλιξη της αγοράς (στο πλαίσιο των ν έων καν ον ισµών της ΕΕ).
Η πάταξη της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση
των διαδικασιών , µε στόχ ο τη µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχ ειρήσεων .

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- 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

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 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 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

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
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara το οποίο εκλάπη

Την Πέµπτη 18/1/18 εκλάπη έξω από
το νοσοκοµείο "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437. Το αυτοκίνητο ανήκει σε
καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο
νοσοκοµείο για τη χηµειοθεραπεία του.
∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία, η
απώλεια του αυτοκινήτου του καθιστά
τη µετακίνηση του στην Αθήνα για τις
θεραπείες του απελπιστικά δύσκολη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που θα
βοηθήσει στην εύρεσή του, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας & Ντίνα
Καλουπη)

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
∆ΙΚΤΥΩΝ ,
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Ελάχιστο
ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ζ ΗΤ Ε Ι Τ Α Ι Μ Η Χ Α Ν Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Η Σ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Ζ ΗΤ Ε Ι Τ Α Ι
∆ Ι Α Ν ΟΜ Ε Α Σ
ΜΕ
ΜΗΧΑΝΑΚΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

