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ΓΟΛΓΟΘΑΣ... ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

‘’Καµπάνα’’ 22% αν δεν καλυφθεί το αφορολόγητο µε κάρτες
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χειµάρρου της Αγίας
Αικατερίνης και
διευθέτηση του
χειµάρρου Σούρες»
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ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ
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Τι πρέπει να κάνουν οι
δηµότες Ασπροπύργου

Εξαρθρώθηκε
σπείρα που
διέπραττε κλοπές
καταστηµάτων
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
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Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618
Ελευσίνα

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81,2105547602
Μάνδρα

Κληρον όµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού
Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236
Άνω Λιόσια

Πριν ιαν άκης Γεώργιος Ι., Παν αγίας Γρηγορούσης
29, Ζεφύρι, 2102385080
Αχαρν ές

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ ∆εκελείας 41 &
Ξεν οφών τος, 2102463057

Χαιδάρι
Τσεµπέρης Σπυρίδων Π.,
Παπαν ικολή 10 & Αν οίξεως, Όπισθεν Πρατηρίου
Άρτος και Υγεία, 2105818998

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 8 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιλλύριος, Λύρος, Ιλλυρία, Λύρα
Μεγάλη Τρίτη, Οσίου Ιλλυριού

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

ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (∆ΕΗ)
Τι πρέπει να κάνουν οι δηµότες Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νι κόλαος Μελετί ου, ενηµερώνει όλους τους Ασπροπύργι ους ότι , µετά από τη
δηµοσί ευση της Υπουργι κής Απόφασης, µε αρι θµό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 (ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018), υπάρχει η δυνατότητα
ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ στη ∆ΕΗ των νοι κοκυρι ών, που έχουν αποσυνδεθεί από το δί κτυο της ∆ΕΗ, λόγω οφει λών κατά το χρονι κό δι άστηµα
ΠΡΙΝ τι ς 14-2-2018, ενώ πληρούν και τα απαραί τητα ει σοδηµατι κά κρι τήρι α.

Κατόπι ν αυτού, οι ενδι αφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν
*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου και να προσκοµί σουν τα κάτωθι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.Λογαρι ασµό της ∆ΕΗ (αρι θµός παροχής), που αφορά το ακί νητο το οποί ο έχει αποσυνδεθεί από το δί κτυο λόγω οφει λών.
2.Φορολογι κή ∆ήλωση (Ε1) φορολογι κού έτους 2017, ΟΛΩΝ των µελών του νοι κοκυρι ού.
3.Εκκαθαρι στι κό φορολογι κού έτους 2017, ΟΛΩΝ των µελών του νοι κοκυρι ού.
4.∆ήλωση στοι χεί ων ακι νήτων (Ε9) ΟΛΩΝ των µελών του νοι κοκυρι ού και εφόσον υπάρχει (προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της).
5.Εκκαθαρι στι κό (Πράξη δι οι κητι κού προσδι ορι σµού) ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογι κού έτους 2017 ΟΛΩΝ των µελών του νοι κοκυρι ού.
6.Πι στοποι ητι κό Οι κογενει ακής Κατάστασης.
7.Γνωµάτευση πι στοποί ησης αναπηρί ας ΚΕ.ΠΑ., γι α άτοµα της οι κογένει ας που έχουν ποσοστό αναπηρί ας 67% και άνω.
8.Βεβαί ωση ασφαλι στι κού φορέα ή Κρατι κού Νοσοκοµεί ου γι α χρήση συσκευής µηχανι κής υποστήρι ξης απαραί τητης γι α την ζωή ατόµου ή ατόµων του νοι κοκυρι ού.
ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ δι ατί θεται από το γραφεί ο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου.

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για το αντιπληµµυρικό
έργο «Εκτροπή του χειµάρρου της Αγίας Αικατερίνης
και διευθέτηση του χειµάρρου Σούρες»

Μ

ε πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, κ. Βασιλείου Γιάννη, την Παρασκευή 30 Μαρτίου
2018, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική σύσκεψη µε
τους εξωραϊστικούς συλλόγους και τα τοπικά συµβούλια του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας & Ερυθρών, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, µε θέµα : Εκτροπή του χειµάρρου της Αγίας Αικατερίνης και διευθέτηση του χειµάρρου
Σούρες.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες που ανέπτυξαν το θέµα αναφέρθηκαν σε όλες τις πτυχές του, απάντησαν σε ερωτήσεις που
υποβλήθηκαν, ενώ ακολούθησε και συζήτηση.
Κλείνοντας ο κ. Βασιλείου Γιάννης, αναφέρθηκε στην στρατηγική επιλογή που έχει η Περιφέρεια Αττικής να επικοινωνεί µε
τους πολίτες για όλα τα προβλήµατα, ενώ τόνισε πως γίνεται
αγώνας δρόµου, ώστε η δηµοπράτηση της εργολαβίας του
συγκεκριµένου έργου να πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος
Αυγούστου του 2018.
Στην σύσκεψη συµµετείχαν µέλη των τοπικών συµβουλίων
Μάνδρας, Βιλίων και Οινόης καθώς και οι εξής σύλλογοι :

Εξωραϊστικοί – Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι Μάνδρας
1. Εξωραϊστικός Σύλλογος «Άγιοι Ανάργυροι»
2. Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου
3. Εξωραιστικος Σύλλογος Οικιστών Εργατικών Κατοικίων «Η
Νέα Ελβετία»

4. Εξωραιστικος Σύλλογος Βίλιζας – Θέας – Παλαιοχωρίου
«Προφήτης Ηλίας»
5. Οικισµός Αγίου Γεωργίου
6. Ποδηλατικός Σύλλογος Μάνδρας «Westcoast»
7. Προοδευτικός & Μορφωτικός Σύλλογος «Τα Κούντουρα»
8. Σύλλογος Ποντίων Μάνδρας Αττικής «Οι ∆ιόσκουροι»
9. Σύλλογος «Ο Άγιος Παντελεήµων»
10. Οικισµός Πανοράµατος
11. Σύλλογος Γονέων και κηδεµόνων 3ου ∆ηµοτικού σχολείου
Μάνδρας
12. Σύλλογος συνταξιούχων Μάνδρας
13. Σύλλογος « Αγία Αικατερίνη»

KΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Εν ηµερών ουµε ότι την περίοδο αυτή υλοποιείται έργο
Κατασκευής Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων Αποχ έτευσης
,προϋπολογισµού 1.357.000 Euro µε ΦΠΑ.
Παρακαλούµε όσους κατοίκους δεν έχουν συν δεθεί µε
την αποχέτευση και τα ακίν ητα τους βρίσκον ται σε οδούς
της περιοχής βόρεια της Ιεράς Οδού – Ηρώων Πολυτεχν είου , ν ότια της Εθν ικής Οδού Αθην ών Κορίν θου και
αν ατολικά της οδού Πλάτων ος ( Αν ω Ελευσίν α) , ν α προσέλθουν στην Τεχν ική Υπηρεσία του ∆ήµου ( 1ος όροφος
Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος ), προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν
για τον τρόπο της σύν δεσης και ν α συµπληρώσουν την
αίτηση σύν δεσης του ακιν ήτου τους .
Εν ηµερών ουµε ότι σύµφων α µε το παρ. 1.3 του άρθρου
10 του Καν ον ισµού Λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης ( ΦΕΚ
Αρ. Φύλλου 846 ), η σύν δεση των ακιν ήτων σας µε το δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων είν αι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση που ο κύριος η ο διαχειριστής του ακιν ήτου δεν προσέλθει ν α προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία
για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του, ο ∆ήµος
δύν αται ν α κατασκευάσει µε δική του πρωτοβουλία την εξωτερική διακλάδωση στην θέση που κρίν ει κατάλληλη ,όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.3 παρ. γ. της ∆16γ/010/178Γ
(καν ον ισµός λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης) προκειµέν ου ν α υλοποιηθεί το έργο µε το οποίο ολοκληρών ον ται όλες
οι συν δέσεις της πόλης µας στο λειτουργικό δίκτυο.

Επίσης σας πληροφορούµε ότι η Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. µας
γν ωστοποίησε την πρόθεση της ν α συν εχίσει τη χρηµατοδότηση µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α} για
την αν τιµετώπιση της συν ολικής δαπάν ης σύν δεσης στο
δίκτυο αποχέτευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες η Υπηρεσία µας είν αι
στην διάθεσή σας
( Πληροφορίες: κος Θεµιστοκλής Σακόβ τηλ.
210.5537201).
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.∆.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
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ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

‘’Καµπάνα’’ 22% αν δεν καλυφθεί το αφορολόγητο µε κάρτες

Σ

υγκεντρωτικά αρχεία, για όλες τις πληρωµές που έγιναν πέρσι µε κάρτες ή µε µεταφορά σε επαγγελµατικούς λογαριασµούς,
θα πρέπει να στείλουν σήµερα οι τράπεζες στην
ΑΑ∆Ε, προκειµένου να ανοίξει η εφαρµογή για
την υποβολή των φετι νών φορολογι κών
δηλώσεων.
Αν και από το υπουργείο Οικονοµικών διαβεβαι ώνουν ότι οι απαι τούµενες ηλεκτρονι κές
πληρωµές καλύπτονται σχετικά εύκολα από τις
τρέχουσες δαπάνες ενός νοικοκυριού, τα στοιχεία
από τις τράπεζες σηµατοδοτούν την ώρα της αλήθειας, ειδικά για εκείνους που επιµένουν στη
χρήση µετρητών.

Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων υπολογίζεται ως εξής:
10% για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ
15% για εισόδηµα από 10.000,01 έως 30.000
ευρώ
20% για εισόδηµα από 30.000,01 και άνω µε το
ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο
φορολογούµενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.
Και τι γίνεται αν κάποιος δεν καταφέρει να
καλύψει τις αναγκαίες ηλεκτρονικές πληρωµές;
Πολύ απλά «καµπάνα» 22%.
Για παράδειγµα, φορολογούµενος µε εισόδηµα
10.000 ευρώ, πραγµατοποίησε πληρωµές µε

πλαστικό χρήµα 500 ευρώ, αντί των απαιτούµενων ύψους 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500
ευρώ επι βάλλεται συντελεστής 22% άρα
προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ.

Στην περίπτωση συζύγων µε κοινό τραπεζικό
λογαριασµό, όπου ο ένας φορολογούµενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. µισθωτός) και ο έτερος
δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελµατίας), ο
δικαιούχος αφορολογήτου µπορεί να χρησιµοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωµών
του κοινού λογαριασµού για το χτίσιµο του αφορολογήτου. Επίσης, αν κάποιος από τους δύο
συζύγους ξεπεράσει το όριο των απαιτούµενων
ηλεκτρονικών πληρωµών, ενώ ο άλλος υπολείπεται του ορίου, τότε επιτρέπεται η µεταφορά
του «πλεονάσµατος».
Οι σχετικές δαπάνες θα εµφανιστούν στους
κωδικούς 049- 050 (για πρώτη φορά υπάρχει
ξεχωρι στός κωδι κός γι α τη σύζυγο/ µέρος
συµφώνου
συµβί ωσης),
όπως
ακρι βώς
συµβαίνει µε τους τόκους καταθέσεων. Οι κωδικοί δεν θα είναι «κλειδωµένοι» και οι φορολογούµενοι θα µπορούν να κάνουν διορθώσεις, αν
τα παραστατικά που έχουν από τις τράπεζες αναφέρουν διαφορετικά ποσά.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε κλοπές
καταστηµάτων στα Μέγαρα

Σ

πεί ρα που δι έπραττε κλοπές
καταστηµάτων, εµβολί ζοντας τι ς
προθήκες
µε
κλεµµένα
αυτοκί νητα, εξάρθρωσαν αστυνοµι κοί της
Ασφάλει ας Πατρών.
Ει δι κότερα, έπει τα από την αξι οποί ηση στοι χεί ων που συνέλλεξαν οι
αστυνοµι κοί της Ασφάλει ας, πραγµατοποί ησαν επι χεί ρηση στην Κόρι νθο, όπου
συνέλαβαν τέσσερι ς άνδρες, ηλι κί ας 30,
28, 23 και 18 ετών, ενώ γι α τι ς ί δι ες
υποθέσει ς αναζητούνται δύο ακόµα
άτοµα.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµί α, τα µέλη της
σπεί ρας δρούσαν κυρί ως νυχτερι νές
ώρες µε δι αφορετι κή σύνθεση κάθε
φορά, δι απράττοντας κλοπές σε επι χει ρήσει ς, τι ς οποί ες παραβί αζαν, εί τε
εµβολί ζοντας τα ρολά των καταστηµάτων
µε αυτοκί νητα, εί τε µε τη χρήση δι αρρηκτι κών εργαλεί ων.Από την έως τώρα
έρευνα των αστυνοµι κών της Ασφαλεί ας
Πατρών, έχουν εξι χνι αστεί επτά περι πτώσει ς κλοπών, στην Πάτρα και στα
Μέγαρα Αττι κής.
Έξαρση των ληστειών στα Μέγαρα

Θυµί ζουµε εδώ πως το βράδυ της 29ης
Μαρτί ου 3 άγνωστοι ει σέβαλαν σε αρτο-

στήµατος υπεραγοράς τροφί µων στην
Πάτρα αυτοκί νητο 77χρονου ηµεδαπού.
Λί γη ώρα αργότερα µε το κλεµµένο
όχηµα, µετέβησαν σε κατάστηµα µε
αξεσουάρ αυτοκι νήτων στην Πάτρα,
όπου εµβόλι σαν τον υαλοπί νακα του και
αφαί ρεσαν έναν ενι σχυτή.

ποι εί ο
στην
περι οχή
τον
Μεγάρων..χτύπησαν αρκετά τον ι δι οκτήτη
και τον υπάλληλο ζητώντας τους
λεφτά..αφου πήραν οτι µπόρεσαν βγήκαν
απο το αρτοποι εί ο και εξαφανί στηκαν.
Αναλυτι κότερα :
Την 28/3/2018 στην Πάτρα, οι δράστες
αφαί ρεσαν αυτοκί νητο ι δι οκτησί ας
82χρονης ηµεδαπής.
Λί γη ώρα αργότερα, µε το κλεµµένο
όχηµα, µετέβησαν σε κατάστηµα κι νητής
τηλεφωνί ας στην Πάτρα, όπου εµβόλι σαν
τα προστατευτι κά ρολά του καταστήµατος, αφαι ρώντας δώδεκα κι νητά τηλέφωνα.
Την 30/05/2017 οι δράστες αφαί ρεσαν
από υπαί θρι ο χώρο στάθµευσης κατα-

Την 29/3/2018 οι δράστες µετέβησαν
σε κατάστηµα πώλησης ελαστι κών στην
Παλαι ά Εθνι κή Οδό Αθηνών – Κορί νθου,
όπου εµβόλι σαν την κεντρι κή γυάλι νη
πόρτα και αφαί ρεσαν ένα µηχανοκί νητο
βενζι νοκί νητο µί νι όχηµα.
Λί γη ώρα νωρί τερα, εί χαν µεταβεί σε
κατάστηµα πώλησης ψηφι ακών δί σκων
στα Μέγαρα, όπου εµβολί ζοντας τη τζαµαρί α µε το αυτοκί νητο αφαί ρεσαν δυο
µεγάλα επαγγελµατι κά ηχεί α και ένα
µι κρότερο.

Την 29/01/2018 οι δράστες µετέβησαν
σε παι δότοπο στην Πάτρα, όπου αφού
παραβί ασαν την συρµάτι νη περί φραξη,
αφαί ρεσαν ένα µηχανοκί νητο όχηµα, τέσσερα τετράτροχα οχήµατα, ένα δί κυκλο
και ένα κοµπρεσέρ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον
ει σαγγελέα Πρωτοδι κών Πατρών, ενώ οι
έρευνες γι α την υπόθεση συνεχί ζονται .

Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Χαϊδαρίου

Εκπαιδευτικά προγράµµατα
για νέους 18-24 ετών

Σ

τα πλαίσια της συνεργασίας µας µε το Κέντρο
∆ια βίου Μάθησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
(Αβέρωφ 34Α, Ν. Ιωνία,τηλ.: 210-2587387), θα
θέλαµε να ενηµερώσουµε ότι το Κέντρο Κοινότητας
∆ήµου Χαϊδαρίου σε συνεργασία µε το Γραφείο
Ανέργων καλεί νέους 18-24 ετών να συµµετάσχουν
σε εκπαιδευτικά προγράµµατα συµβουλευτικήςκατάρτισης-πρακτικής άσκησης του ΕΣΠΑ.
Οι συµµετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και
δεξιότητες χρήσιµες για την αγορά εργασίας, πιστοποίηση προσόντων και επιπλέον θα λάβουν µια
επιδότηση που θα συµβάλλει στην οικονοµική τους
ανακούφιση.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ανέργων ∆ήµου Χαϊδαρίου
από ∆ευτέρα εώς Παρασκευή και ώρες 8:οο-14:οο.

Ιρανός συνελήφθη µε
ηρωίνη στο Μενίδι

Ακόµα µία σύλληψη κατόχ ου ν αρκωτικών ουσιών
έγιν ε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχ ή του
Μεν ιδίου από άν δρες της οµάδας ∆Ι.ΑΣ. δυτικής Αττικής.
Αστυν οµικοί που περιπολούσαν στην περιοχ ή
προχ ώρησαν σε έλεγχ ο Ιραν ού, στην κατοχ ή του
οποίου βρέθηκαν 21 γραµµάρια ηρωίν ης. Τα ν αρκωτικά βρίσκον ταν µέσα σε µία χ αρτοπετσέτα.
Σε βάρος του Ιραν ού σχ ηµατίστηκε δικογραφία και
αν αµέν εται ν α οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

4-θριάσιο

ΠΟΕ-ΟΤΑ: “Αιτία πολέµου η κατάργηση των ΒΑΕ”

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018

– Παράσταση διαµαρτυρίας σήµερα Μ. Τρίτη

Η

Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)
καλεί όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη των Ο.Τ.Α.
Α' Βαθµού της Αττικής να συµµετάσχουν µαζικά στην
Παράσταση ∆ιαµαρτυρίας που αποφάσισε η Εκτελεστική
Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. και θα πραγµατοποιηθεί σήµερα
Μ. Τρίτη, στις 11 το πρωί, έξω από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους (Πανεπιστηµίου 37).
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ στη σχετική µε την κινητοποίηση ανακοίνωσή της δηλώνει την αποφασιστικότητά της να µην
υπάρχει καµία κατάργηση βαρέων και ανθυγιεινών ενσήµων, κάνοντας λόγο για «αιτία πολέµου», σε ένα τέτοιο
ενδεχόµενο.
Η ανακοίνωση

"Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί όλα τα
συνδικαλιστικά στελέχη των Ο.Τ.Α. Α' Βαθµού της Αττικής να συµµετάσχουν µαζικά στην Παράσταση ∆ιαµαρτυρίας που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.∆.Ε.∆.Υ. και θα πραγµατοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ
3
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, στις 11:00 το πρωί, έξω από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστηµίου 37).

Σκοπός της κινητοποίησης είναι να σταλεί ένα πρώτο
µήνυµα στην συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. πώς οι
εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεν πρόκειται να δεχθούν καµία δυσµενής αλλαγή στο
καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων
(Β.Α.Ε.). Σύνθηµα της Παράστασης ∆ιαµαρτυρίας είναι
«κάτω τα χέρια σας από τα Β.Α.Ε.» που δεν χαρίστηκαν
από κανέναν, αλλά αποκτήθηκαν µε «αίµα», κόπους και
αγώνες των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
το ∆ηµόσιο.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν είναι διατεθειµένη να δεχθεί αλλαγές στα Β.Α.Ε. µε περικοπή των ειδικοτήτων, ή του
επιδόµατος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας ή την
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης όσων εξαιρεθούν από τη νέα λίστα, όπως σχεδιάζει να κάνει η
συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για να ικανοποιήσει
τους δανειστές που από τον Ιούλιο του 2015 µέχρι και
σήµερα σε όλα τα µνηµόνια διατυπώνουν αυτή την απάνθρωπη και απαράδεκτη αξίωση.
Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για να κλείσει την
αξιολόγηση και µε πρόσχηµα ότι δήθεν το καλοκαίρι θα
µας βγάλει από τα µνηµόνια, είναι έτοιµη να θυσιάσει και
το σηµερινό πλαίσιο των (Β.Α.Ε.) επιβάλλοντας περικοπές. Και αυτές θα αφορούν τόσο στις κατηγορίες των
εργαζοµένων που ασφαλιστικά σήµερα εντάσσονται στα
Β.Α.Ε. όσο και στο επίδοµα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής
Εργασίας που καταβάλλεται.

Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που
έχει αναλάβει απέναντι στους δανειστές η συγκυβέρνηση, σύµφωνα µε το άρθρο 396 του Ν.4512/2018 (µέτρα
τρίτης αξιολόγησης) και το άρθρο έβδοµο του
Ν.4517/2018, συγκροτήθηκε «Επιτροπή», η οποία θα
πρέπει να παραδώσει σχετικό πόρισµα το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί και να εφαρµοστεί από τον Ιούνιο του
2018 και όχι αργότερα από τον Φεβρουάριο του 2019.
Οι αλλαγές που προωθούνται είναι, η περικοπή ειδικοτήτων που ασφαλιστικά εντάσσονται στα Β.Α.Ε., η
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης όσων εξαιρεθούν από την νέα λίστα και η περικοπή του σχετικού
επιδόµατος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που
σήµερα καταβάλλεται σε περίπου 120.000 εργαζόµενους
στο ∆ηµόσιο από τους οποίους οι 40.000 εργάζονται
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προειδοποιούν πως, δεν θα έχουν ρόλο θεατή
στις νέες περικοπές που δροµολογούνται µέσω… «επιτροπών», διαφόρων «Σοφών» κ.λπ. ∆εν είναι διατεθειµένοι
να παρακολουθήσουν αµέτοχοι την σφαγή όσων ασφαλιστικών δικαιωµάτων απέµειναν από την λαίλαπα των
µνηµονιακών πολιτικών και µέτρων που επιβάλλουν οι
δανειστές και εφαρµόζει ευλαβικά και η συγκυβέρνηση
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.

Είµαστε αποφασισµένοι µε δυναµικό, µαζικό και ενωτικό τρόπο να ανατρέψουµε τα σχέδια της συγκυβέρνησης και της τρόικας που αφού τσάκισαν τις συντάξεις,
αύξησαν τα όρια ηλικίας, έρχονται τώρα να καταργήσουν
και τα Β.Α.Ε. Προειδοποιούµε πως για τους εργαζόµενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η περικοπή των Β.Α.Ε.
συνιστά «αιτία πολέµου»."

∆ήµος Μεγαρέων: Ειδικό βοήθηµα για
επανασύνδεση µε το ηλεκτρικό ρεύµα

Α

πό τον ∆ήµο Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι συστήθηκε τριµελής επιτροπή για τη χορήγηση ειδικού βοηθήµατος για την επανασύνδεση
του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Σε εφαρµογή του νόµου η επιτροπή θα ελέγχει, πιστοποιεί τους δικαιούχους και θα τους ενηµερώνει για τις λεπτοµέρειες του νόµου 4508/2017 ο
οποίος ορίζει τα περί του βοηθήµατος.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
Το µεγαλύτερο πρόβληµα αναµένεται ότι θα εµφανιστεί στις περιπτώσεις
πληρωµών µε µεταφορά από λογαριασµό σε άλλο λογαριασµό, ο οποίος
δεν έχει χαρακτηριστεί επαγγελµατικός, µε αποτέλεσµα η τράπεζα να µην
µπορεί να «διαβάσει» τη συναλλαγή ως ηλεκτρονική πληρωµή.
Το ίδιο ακριβώς πρόβληµα υπήρξε και στη φορολοταρία, όπου τέτοιες
πληρωµές δεν συµπεριλαµβάνονται στις ηλεκτρονικές κληρώσεις.
Υπενθυµίζεται ότι µισθωτοί και συνταξιούχοι 70 ετών και άνω, τα άτοµα µε
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συµπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που υποχρεούνται σε
υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται µε την κλίµακα από
µισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση
ηλεκτρονικού χρήµατος.
Ωστόσο θα πρέπει να έχουν µαζέψει τις χάρτινες αποδείξεις για τις αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών και να δηλώσουν το ποσό των δαπανών
µε αποδείξεις στον κωδικό 049-050 του Ε1.

Στην επιτροπή συµµετέχουν:
Ένας εκπρόσωπος του ∆ήµου
Ένας εκπρόσωπος του ∆Ε∆∆ΗΕ και
Ένας εκπρόσωπος του Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις, αξιολογεί την πραγµατική οικονοµική και
περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, χορηγεί το ειδικό βοήθηµα και δίνει
εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.
Το συγκεκριµένο ειδικό βοήθηµα χορηγείται σε δικαιούχους µετά από αίτησή
τους η οποία υποβάλλεται στο ∆ήµο εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια:

∆ικαιούχοι οι οποίοι είναι οι αποσυνδεδεµένοι από το ∆ίκτυο παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018.

Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύµατος της κύριας κατοικίας του
προς εξέταση της αίτησης δικαιούχου.
Οι αιτούντες να πληρούν συγκεκριµένα Οικονοµικά κριτήρια.
Πληροφορίες παρέχονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων (Μινώας & Παλαιά Εθνική) και στο τηλέφωνο 2296026862.
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ΕΡΥΘΡΕΣ: Επικηρύχθηκαν
οι δολοφόνοι τουλάχιστον
40 ζώων µε 5.000 ευρώ

Ο

Σύλλογος Προστασίας Οικόσιτων

και Αδέσποτων Ζώων Ερυθρών, στη

δυτική Αττική, επικήρυξε τους δρά-

στες ή τον δράστη που ρίχνει φόλες στις

Ερυθρές-Κριεκούκι µε το ποσό των 5.000

ευρώ.

Όπως τονίζει ο Σύλλογος, τον τελευταίο

µήνα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 40
σκυλιά και άγνωστος αριθµός γατών.

Το θέµα µε τα αδέσποτα έχει απασχολήσει

πολλές φορές τα τελευταία χρόνια την τοπική

κοινωνία στις Ερυθρές .

Γιάννης Μαυροειδάκος: Χαµένες µάχες είναι
µόνο αυτές που δεν δίνονται

Α

γαπητές και αγαπητοί κάτοικοι της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ζεφυρίου έχετε ήδη πληροφορηθεί ότι
από την ∆ευτέρα 2 Απριλίου 2018 επαναλειτουργεί το Υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στο Ζεφύρι.
Έχω πει πολλές φορές και δεν θα σταµατήσω να το
επαναλαµβάνω ότι χαµένες µάχες είναι µόνο αυτές που
δεν δίνονται.
Αρκετοί ήταν αυτοί που πίστευαν ότι ο αγώνας για να
παραµείνει το Υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στο
Ζεφύρι ήταν χαµένος και πως ότι κάναµε ήταν για τα
µάτια του κόσµου.
Τα ίδια ακριβώς έλεγαν για το Αστυνοµικό Τµήµα Ζεφυρίου και για την επαναλειτουργία της Λεωφορειακής
Γραµµής 735.
Και στις τρεις περιπτώσεις όµως ευτυχώς για τον τόπο
δεν δικαιώθηκαν.
Είναι αλήθεια ότι ο αγώνας για την παραµονή του Υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στο Ζεφύρι δεν σταµάτησε ποτέ από την διοίκηση του ∆ήµου µας.
Από τον Οκτώβριο του 2016 µέχρι και σήµερα, ακόµα
και όταν όλοι σχεδόν το είχαν πάρει απόφαση και πίστευαν ότι τίποτα δεν µπορούσε να αλλάξει, εµείς συνεχίσαµε να παλεύουµε µε όλες µας τις δυνάµεις για να ανατρέψουµε αυτή την άδικη για τον τόπο µας απόφαση.

θριάσιο-5

Πρέπει να ευχαριστήσω για την επαναλειτουργία του Υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στο Ζεφύρι:
Τον ∆ήµαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού, για
τις ενέργειές του και για την εµπιστοσύνη που
µου έδειξε προκειµένου να χειριστώ µέχρι τέλους, µαζί µε τους συναδέλφους µου ∆ηµοτικούς
και Τοπικούς Συµβούλους το θέµα του Υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στο Ζεφύρι.
Τους κατοίκους και τους εκπροσώπους των
Συλλόγων, Φορέων και ∆ηµοτικών παρατάξεων
του τόπου µας, οι οποίοι άµεσα ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσµά µας και συνυπέγραψαν το ψήφισµα
διαµαρτυρίας για το κλείσιµο του Υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στον τόπο µας.
Τον Βουλευτή Αττικής κ. Μπούρα Αθανάσιο ο
οποίος άµεσα έφερε το θέµα στη Βουλή των
Ελλήνων και είµασταν σε ανοικτή επικοινωνία
µέχρι να υπάρχει θετική εξέλιξη στο δίκαιο
αίτηµά µας.
Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννη ∆ραγασάκη ο οποίος
αναγνωρίζοντας και κατανοώντας το δίκαιο αίτηµά µας
ενήργησε άµεσα και αποτελεσµατικά προκειµένου να
επαναλειτουργήσει το Υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στο Ζεφύρι,
και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδος κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη ο οποίος στην επικοινωνία που είχαµε αναγνώρισε την ειλικρινή προσπάθειά µας να συνεργαστούµε για την εύρυθµη και οµαλή
λειτουργία του Υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας
στο Ζεφύρι, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του
τόπου µας.
Συνδηµότησσες και συνδηµότες της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζεφυρίου να είσαστε σίγουροι ότι κάναµε και θα
συνεχίσουµε κάνουµε όλοι µαζί, ∆ηµοτική Αρχή και
κάτοικοι, ότι είναι δυνατόν για να αντιµετωπίζουµε τα
µικρά ή µεγάλα προβλήµατα του τόπου µας.
Μαυροειδάκος Ιωάννης
Αντιδήµαρχος ∆.Ε Ζεφυρίου
∆ήµου Φυλής.

Μείζον πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία η Παχυσαρκία

Μ

τόνισαν καταξιωµένοι ιατροί σε ηµερίδα στον ∆ήµο Αχαρνών

ε µεγάλη επιτυχ ία πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα
που διοργάν ωσε ο ∆ήµος Αχ αρν ών µε θέµα:
"Παχ υσαρκία και οι επιπτώσεις της στην Υ γεία
µας" την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στο Πν ευµατικό
Κέν τρο Θρακοµακεδόν ων .
Η ηµερίδα διοργαν ώθηκε από τη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχ αρν ών σε συν εργασία την
Cambridge Weight Plan και τη συµµετοχ ή των καταξιωµέν ων γιατρών : Καγκελάρη Ελευθερία Ειδική Παθολόγος, Σιµιν τζή Ντόρα ∆ιατροφολόγος, Στάν τζιου
Ιωάν ν α Παιδίατρος, Τοπαλλιαν ίδης Βασίλειος Πν ευµον ολόγος και Τσίγκας Νικόλαος Md- PhD-MSc Καρδιολόγος Παίδων και Εν ηλίκων .
Κατά την ηµερίδα οι οµιλητές – γιατροί, αν έπτυξαν
τον τρόπο που η διατροφή µπορεί ν α επηρεάσει ή και
ν α ρυθµίσει χ ρόν ιες παθήσεις και έδωσαν χ ρήσιµες και
πρακτικές συµβουλές διατροφής, επισηµαίν ον τας ότι η
παχ υσαρκία είν αι µείζον πρόβληµα για τη ∆ηµόσιας
Υ γείας στην Ελλάδα. Μετά το τέλος των οµιλιών ακολούθησαν πολλές εν διαφέρουσες ερωτήσεις τις οποίες
απάν τησαν οι γιατροί.
Ο Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου
Αχ αρν ών κ. Γιώργος Σταύρου τόν ισε ότι, η πρόληψη, η
εν ηµέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέµατα Υ γείας
παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ν α έχ ουµε υγιείς
πολίτες.

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός εξέφρασε την ικαν οποίηση του για την επιτυχ ή πραγµατοποίηση µιας ακόµη εν ηµερωτικής ηµερίδας για θέµατα
∆ηµόσιας Υ γείας στον ∆ήµο Αχ αρν ών και δήλωσε σχ ετικά:
"Στην ηµερίδα για την Παχ υσαρκία του ∆ήµου Αχ αρν ών , είχ αµε την τιµή ν α φιλοξεν ήσουµε καταξιωµέν ους επιστήµον ες, οι οποίοι µας εν ηµέρωσαν αξιόπιστα
και εµπεριστατωµέν α για µια από τις σηµαν τικότερες
παθήσεις της εποχ ής µας: την Παχ υσαρκία.
Οι εν τατικοί ρυθµοί ζωής και τα προβλήµατα της καθηµεριν ότητας δεν µας επιτρέπουν ν α δώσουµε τη
δέουσα προσοχ ή στη διατροφή µας µε αποτέλεσµα όλοι

µας λίγο πολύ ν α έχ ουµε µικρά ή µεγαλύτερα προβλήµατα µε το βάρος µας και τη διατροφή µας.
Σκοπός της ηµερίδας ήταν ν α βγούµε σοφότεροι και
πιο συν ετοί και ν α κάν ουµε την προσπάθεια που πρέπει στη καθηµεριν ότητά µας, καθώς επίσης και ν α
καταν οήσουµε ότι οι γιατροί και η επιστηµον ική κοιν ότητα είν αι σύµµαχ οι και υποστηρικτές µας σε αυτή την
προσπάθεια".
Στην ηµερίδα παρευρέθηκε και η Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Εν ότητας Θρακοµακεδόν ων
κα Χρύσα
∆ουρίδα, η οποία συν εχ άρη τους γιατρούς και την εταιρεία Cambridge Weight Plan για την εν ηµέρωση που
πρόσφεραν στους πολίτες του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018

6-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε
αριθµ. 10ης / 2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Επέκταση Αύλειου Χώρου
8ου ∆ηµοτικού Σχολείου»,
σύµφωνα µε τα άρθρα 170 και
172, του Ν. 4412/2016 και του
Ν.4257/2014.
Αρ. Απόφ.: 164

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 28η
Μαρτίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ` αριθµ.
7730/23-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του 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
24, απόντα 9, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

1 4 ) Π Α Π Α ∆Ο Π ΟΥΛΟ Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
20)ΤΣΙΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
8)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
9)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
παρίσταται στη
Μελετίου,
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη,
υπάλληλος του ∆ήµου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 5o θέµα
της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Αύλειου Χώρου 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου», σύµφωνα µε τα άρθρα
170 και 172, του Ν. 4412/2016 και
του Ν.4257/2014», έθεσε υπόψη

των µελών την υπ αριθµ πρωτ.
7483/21 Μαρτίου 2018 εισήγηση
του ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η οποία έχει
ως εξής:

«Έχοντας υπ’ όψη το άρθρο 61
του Ν. 4257/2014, µε το οποίο
ορίζεται ότι οι επιτροπές παραλαβής έργων των ΟΤΑ ορίζονται
από το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
και µετά το πρακτικό κλήρωσης,
που σας στέλνουµε συνηµµένα
Εισηγούµεθα
Τη συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Επέκταση Αυλειου Χώρου 8ου
∆ηµοτικού Σχολείου» ως εξής
Α. Πρόεδρος Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Πέππας Γεώργιος, Μηχ. Ηλεκ.
Μηχ. ΠΕ5
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κουράσης Γεώργιος, Τεχνολ.
Μηχ. ΤΕ
Β. Μέλος Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
, Πολ. Μηχ. ΠΕ3
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σκουρτιάς Γιώργος , Τοπ. Μηχ
ΠΕ6,
Παρακαλούµε όπως ορίσετε
ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε το
αναπληρωµατικό του σύµφω61 του
να µε το άρθρο
Ν.4257/2014»,
καθώς το υπ΄αριθµ. 7466/21
Μαρτίου 2018 πρακτικό κλήρωσης το οποίον έχει ως κάτωθι:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Σήµερα, την 21η Μαρτίου 2018
και ώρα 08:30π.µ., στο ∆ήµο
Ασπροπύργου, στο Γραφείο
του ∆/ντή Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τον ∆ιευθυντή της
ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, κ. Καραγιαννίδη Παναγιώτη, ενώπιον
της κ. Πετσετάκη Παρασκευής
και της κ. Πανταζή Σοφίας,
κλήρωση για την ανάδειξη των
µελών που θα συγκροτήσουν
την Επιτροπή παραλαβής του
έργου µε τίτλο:

«Επέκταση Αυλειου χώρου
Σχολείου»
8ου ∆ηµοτικού
σύµφωνα µε τις διατάξεις των
170, 172 του
Ν.
άρθρων
4412/2016 και του άρθρου 15
του Π.∆. 171/1987.
Ο ∆ιευθυντής Πολεοδοµίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Παναγιώτης
Καραγιαννίδης
προχώρησε στην κλήρωση
των µελών από τους αναφερόµενους στην αντίστοιχη λίστα
υπαλλήλους, µε επιλογή κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη της
επιτροπής και έπειτα για τα
αναπληρωµατικά.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων
µελών αναγράφηκαν σε Πίνακα
κατά σειρά κλήρωσης:
Α. Πρόεδρος Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Πέππας Γεώργιος, Μηχ. Ηλεκ.
Μηχ. ΠΕ5
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κουράσης Γεώργιος, Τεχνολ.
Μηχ. ΤΕ
Β. Μέλος Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
, Πολ. Μηχ. ΠΕ3
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σκουρτιάς Γιώργος , Τοπ. Μηχ
ΠΕ6
Με ευθύνη της υπαλλήλου της
∆ιεύθυνσης, Πετσετάκη Παρασκευής, θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα
ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΣΕΤΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ».

Εν συνεχεία ο κος Πρόεδρος
πρότεινε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο
κο Μελέτιο Μπουραντά ως τακτικό µέλος της Επιτροπής και ως
αναπληρωµατκό µέλος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κο Θεµιστοκλή
Τσίγκο.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7483/21
Μαρτίου 2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7466/21
Μαρτίου 2018 Πρακτικό Κλήρωσης,
Την εισήγηση και την πρόταση
του Προέδρου, κ. Αντώνιου Καραµπούλα,

ακολούθησε ψηφοφορία στην
οποία υπέρ της «Συγκρότησης
Επιτροπής προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του
έργου: «Επέκταση Αύλειου
Χώρου 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου», σύµφωνα µε τα άρθρα
170 και 172, του Ν. 4412/2016
και του Ν.4257/2014» και την
πρόταση του Προέδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα, τάχθηκαν είκοσι τέσσερα (24) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά οι κ.κ.

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆Ο Π ΟΥΛΟ Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

24) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
και αποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συγκρότηση της
Επιτροπής προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του
έργου: «Επέκταση Αύλειου
Χώρου 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου», σύµφωνα µε τα άρθρα
170 και 172, του Ν. 4412/2016
και του Ν.4257/2014», το υπ
αριθµ 7466/21 Μαρτίου 2018
Πρακτικό Κλήρωσης ,όπως και
την 7483/21-3-2018 εισήγηση
του ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας και
Τ.Υ., η οποία θα απαρτίζεται
από τους κάτωθι:
Α. Πρόεδρος Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Πέππας Γεώργιος, Μηχ. Ηλεκ.
Μηχ. ΠΕ5
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κουράσης Γεώργιος, Τεχνολ.
Μηχ. ΤΕ
Β. Μέλος Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
, Πολ. Μηχ. ΠΕ3
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σκουρτιάς Γιώργος , Τοπ. Μηχ
ΠΕ6
Γ. Μέλος Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθµό 164.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

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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Παρατείνονται µέχρι την 30
Απριλίου οι κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις στην Π.Ε.Ο. Ελευσίνας
-Θήβας λόγω εργασιών

Για λόγους οδικής ασφάλειας, παρατείνεται µέχρι
και την 30.04.2018 η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας παντός οχήµατος (Ι.Χ.Ε., δικύκλων, φορτηγών, λεωφορείων, Μηχ. Έργων κ.λπ.), και στα
δύο ρεύµατα κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. ΕλευσίναςΘήβας, στο τµήµα της από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο
καυσίµων “CYCLON”) µέχρι τη χ/θ 24,000 (Κόµβος Οινόης), εδαφικής αρµοδιότητας ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Του ανωτέρω περιορισµού ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι:
Οχήµατα εκτάκτου ανάγκης,
Οχήµατα κρατικών κ.λπ. υπηρεσιών,
Οχήµατα που συνδράµουν στην αποκατάσταση των
προκληθέντων ζηµιών,
Οχήµατα µ.ε.β. έως 9 τόνους για τις ανάγκες τοπικής εξυπηρέτησης ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, επιχει

ρήσεων και µονίµων κατοίκων,
Φορτηγά οχήµατα ΕΛ.ΤΑ. µ.ε.β. έως 10 τόνους,
για τις ανάγκες διακίνησης-διανοµής αλληλογραφίας,
Ι.Χ.Ε. αυτ/τα µονίµων κατοίκων και εργαζοµένων
(εκπαιδευτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.λπ.) σε
επιχειρήσεις και υπηρεσίες του ∆ηµοσίου που
εξυπηρετούνται από το ανωτέρω οδικό δίκτυο.
Επίσης στο ανωτέρω οδικό τµήµα, το ανώτατο όριο
ταχύτητας περιορίζεται στα 30 χλµ/ώρα και δεν επιτρέπεται η προσπέραση προπορευόµενων

οχηµάτων.
Ο παραπάνω κυκλοφοριακός περιορισµός (διακοπή κυκλοφορίας), δύναται να επεκταθεί σε όλα τα
οχήµατα, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το
επιβάλλουν.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να αποφύγουν την κίνηση τους στο παραπάνω οδικό
τµήµα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθµιστών τροχονόµων και τις σχετικές πινακίδες,
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να προληφθούν τα τροχαία ατυχήµατα.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
'Κατασκευή νέου παρκέ,
στο Κλειστό Γυµναστήριο της
περιοχής Μελί Μεγάρων'

Τ

ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε
το έργο 'Κατασκευή νέου παρκέ, στο Κλειστό
Γυµναστήριο της περιοχης Μελί Μεγάρων'!
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί απο την Περιφέρεια
Αττικής µε το ποσό των 140.000,00 ευρώ και θα
υλοποιηθεί από τον ∆ήµο Μεγάρων, µετά απο
παραχώρηση του ακινήτου που ανήκει κατά κυριότητα στις Κτ. Υπ. Α.Ε.
Το έργο αφορά την κατασκευή νέου ξύλινου αθλητικου δαπεδου (παρκε), αντί του υφιστάµενου τσιµεντένιου, το οποίο καθιστά απαγορευτική τη διεξαγωγη αγώνων.
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Κορυφώνεται η αγωνία για τα ηλεκτρονικά διόδια

Προβλέπεται ότι θα διέρχονται δωρεάν τα άτοµα µε αναπηρία, κι ότι οι κάτοικοι τριών ∆ήµων, του ∆ήµου
∆ιονύσου, του ∆ήµου Κηφισιάς και του ∆ήµου Αχαρνών δε θα πληρώνουν διόδια», δηλώνει ο κ. Σπίρτζης.

Κ

ορυφώνεται η αγωνία
για τα ηλεκτρονικά
διόδια, καθώς στις 4
Απριλίου οι ενδιαφερόµενες
κοινοπραξίας καλούνται να
καταθέσουν τις προσφορές
τους.
Ο διαγωνισµός για τα ηλεκτρονικά διόδια είναι διεθνής
και έχει αρχικό προϋπολογισµό 400,5 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µε το υπουργείο
Μεταφορών, η εφαρµογή του
ηλεκτρονικού συστήµατος για
την
αναλογική
χρέωση
διοδίων τελών σε κάθε οδικό
άξονα πλεονεκτεί, σε σχέση
µε
οποιοδήποτε
άλλο
σύστηµα χρέωσης καθόσον
εξασφαλίζει τη χρέωση του
χρήστη, αποκλειστικά µε
βάση τη διανυόµενη χιλιοµετρική απόσταση.
Συγκεκριµένα, θα χρησιµοποιείται ένα διττό σύστηµα
επιβολής τελών ήτοι:
1.Τα επαγγελµατικής χρήσεως οχήµατα θα έχουν εγκατεστηµένη µια “Εποχούµενη
Συσκευή” (On Board Unit –
OBU) που θα επιτρέπει την
παρακολούθηση και καταγραφή της θέσης και της πορείας τους µε τη βοήθεια δορυφόρων (τεχνολογία GNSS),
2.Τα ιδιωτικής χρήσεως
οχήµατα θα αναγνωρίζονται
αυτόµατα µε κάµερες κυκλο-

φορίας από τις πινακίδες
κυκλοφορίας τους κατά την
είσοδο και έξοδό τους από το
οδικό δίκτυο επί του οποίου
επιβάλλονται τέλη (τεχνολογία Automatic Number
Plate Reading – ANPR).
Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις, όπως υποστηρίζει
το υπουργείο Μεταφορών,
καταγράφεται µε ακρίβεια η
χιλιοµετρική απόσταση που
τα οχήµατα διανύουν στους
αυτοκινητοδρόµους,
και
χρεώνονται αναλογικά µε την
χιλιοµετρική αυτή απόσταση.

Από το νέο σύστηµα, θα
εξαιρεθούν η Αττική Οδός, η
Γέφυρα Ρίου Αντιρίου και η
Ζεύξη Πρέβεζας – Ακτίου,
στις οποίες όµως – επίσης –
θα γίνεται ηλεκτρονικά η
χρέωση του διoδίου τέλους.
«Οι
όποιες
πιέσεις
υπάρχουν για να µη γίνει ο
διαγωνισµός του ηλεκτρονικού αναλογικού συστήµατος
διοδίων, δε θα περάσουν,
γιατί πολύ απλά αποσκοπούν
στη µείωση της τιµής της
παραχώρησης της Εγνατίας
και σε κανέναν άλλο λόγο. Να

είµαστε ξεκάθαροι σ’ αυτό»,
ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης σε
συνέδριο για την Ανατολική
Αττική.
Επίσης, ο υπουργός Μεταφορών παρουσίασε έγγραφο,
στο οποίο ζητεί από τη Νέα
Οδό τη µη κατασκευή πλευρικών διοδίων σε Βαρυµπόµπη και Άγιο Στέφανο.
«Εδώ λοιπόν, στη διαπραγµάτευση που κάναµε για τις
αποζηµιώσεις κάναµε και µια
άλλη διαπραγµάτευση, τα
έχουµε πει αυτά, εδώ κι ενά-

µιση χρόνο περίπου και η
διαπραγµάτευση περιελάµβανε ότι δε θα εγκατασταθούν
σταθµοί µετωπικών και πλευρικών διοδίων ούτε στη
Βαρυµπόµπη ούτε στον Άγιο
Στέφανο.
Προβλέπεται
ότι
θα
διέρχονται δωρεάν τα άτοµα
µε αναπηρία, προβλέπεται
ότι οι κάτοικοι τριών ∆ήµων,
του ∆ήµου ∆ιονύσου, του
∆ήµου Κηφισιάς και του
∆ήµου Αχαρνών δε θα
πληρώνουν
διόδια»,
συµπλήρωσε ο κ. Σπίρτζης.

ΕΒΕΠ: Με βαθύτατη οδύνη, ο επιχειρηµατικός κόσµος
του Πειραιά αποχαιρετά τον Στέλιο Σκλαβενίτη

Τ

ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Πειραιώς, διά του Προέδρου του,
κ. Β. Κορκίδη, εκφράζει την
βαθύτατη οδύνη του για τον
αδόκητο χαµό του Πειραιώτη
επιχειρηµατία, Στέλιου Σκλαβενίτη, εκ των βασικών µετόχων
της αλυσίδας σούπερ µάρκετ
«Σκλαβενίτης» στη διοίκηση της
οποίας βρισκόταν µαζί µε τα
αδέρφια του Μαρία και Γεράσιµο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µόλις
τον περασµένο Ιανουάριο, στο
πλαίσιο της εκδήλωσης κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Ε.Β.Ε.Π. και των 11 παραγωγικών
φορέων του Πειραιά, απενεµήθη
οµόφωνα τιµητική διάκριση στην
εταιρεία «Σκλαβενίτης Α.Ε.»,
αναγνωρίζοντας την εξέχουσα
προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., δήλωσε: «Ο Στέλιος Σκλαβενίτης εκπροσωπούσε
επάξια, µαζί µε τα αδέρφια του,
µία εταιρεία – πρότυπο στο χώρο
του ελληνικού λιανεµπορίου, η

οποία, µετά από 67 χρόνια πετυχηµένης λειτουργίας έχει εξελιχθεί στον
µεγαλύτερο εργοδότη. Η
διάσωση
της
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ»
από
τον «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ», που
βρέθηκε ένα βήµα πριν το
λουκέτο και θα προκαλούσε
ντόµινο στην ελληνική οικονοµία, στέφθηκε τελικά µε
επιτυχία, σώζοντας χιλιάδες
θέσεις εργασίας. Είναι πολύ
σηµαντικό ότι, για την οικογένεια
Σκλαβενίτη, αντιµετωπίστηκε, ως
µία
υποχρέωση
«εθνικής
σηµασίας»
απέναντι
στους
εργαζόµενους, τους προµηθευτές
αλλά και τους καταναλωτές.
Επίσης, η αλυσίδα σουπερµάρκετ
«Σκλαβενίτης», δεν έχασε ποτέ
τον οικογενειακό της χαρακτήρα,
ούτε την ελληνικότητά της.
Με αυτές τις σκέψεις, η
πρόωρη απώλειά του σκορπίζει
θλίψη στην οικογένειά του, στον
επιχειρηµατικό κόσµο του Πειραιά, αλλά και ολόκληρης της
χώρας, στους πάνω από 25.500
χιλιάδες εργαζοµένους του και σε

ολόκληρη την κοινωνία. Ο
εκλιπών υπήρξε σηµαντική προσωπικότητα στον επιχειρηµατικό
τοµέα, µε πολυσχιδή δραστηριότητα.
Είµαι συγκλονισµένος από τον
ξαφνικό θάνατο του Πειραιώτη
φίλου
Στέλιου
Σκλαβενίτη.
Φαίνεται τους καλούς ανθρώπους
τους θέλει νωρίτερα ο Θεός
κοντά Του. Η µνήµη του θα είναι
αιωνία στον εµπορικό κόσµο,
τους εργαζόµενους και το καταναλωτικό κοινό για όλα τα καλά
που προσέφερε απλόχερα. Τα
ειλικρινή µου συλλυπητήρια στην
οικογένεια του. Καλό ταξίδι στον
Παράδεισο»!
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5.066 θέσεις κοινωφελούς εργασίας για
την αντιπυρική προστασία των δασών

θριάσιο-9

Κατανοµή θέσεων σε ∆υτική και Ανατολική Αττική

Έ

να νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών παρουσίασαν σήµερα η υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Σωκράτης Φάµελλος και ο
υφυπουργός Εργασίας, Νάσος Ηλιόπουλος.
Το “Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας
για την Αντιπυρική Προστασία των
∆ασών” σχεδίασαν από κοινού τα υπουργεία Εργασίας και Περιβάλλοντος µε
στόχους: αφενός µεν την εξυπηρέτηση
αναγκών σε προσωπικό των ∆ασικών
Υπηρεσιών της χώρας για την αντιπυρική
προστασία, αφετέρου δε την κατάρτιση
των ανέργων σε ένα εξειδικευµένο αντικείµενο µε στόχο την πλήρη επανένταξή
τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραµµα, προϋπολογισµού 32 εκ.
ευρώ, απευθύνεται σε 5.066 ωφελούµενους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις κατά
τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες της χώρας µε

βάση τις καταγεγραµµένες ανάγκες.
Επίσης, έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους
1 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταµείο για τα
Μέσα Ατοµικής Προστασίας των απασχολουµένων και τις λοιπές λειτουργικές
ανάγκες του προγράµµατος.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, διάρκειας 8 µηνών, θα χορηγηθεί
βεβαίωση για τις θεµατικές της εκπαίδευσης των ωφελουµένων από τα δασαρχεία,
ενώ η επαγγελµατική εµπειρία που θα
αποκοµίσουν θα αναγνωρίζεται από το
ΑΣΕΠ.
Εκτός από την απασχόληση των ανέργων, το πρόγραµµα σχεδιάστηκε µε
σκοπό να αφήσει «καθαρό» κοινωνικό
αποτύπωµα:

α) Η απασχόληση των ωφελουµένων θα
εµπεριέχει εργασίες για την προστασία
των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καµένων εκτάσεων (πχ καθαρισµοί δασών, δηµιουργία
αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγή

Αυτές είναι οι εταιρείες µε το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Το Great Place to Work® Hellas αν ακοίν ωσε την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 τα αποτελέσµατα της έρευν ας
Best Workplaces 2018, της µεγαλύτερης έρευν ας
αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλον τος στην Ελλάδα, µε τα ον όµατα των καλύτερων εταιρειών που διακρίν ον ται για φέτος.
Στην έρευν α Best Workplaces 2018, η οποία διεξήχ θη
για 16η συν εχ ή χ ρον ιά στη χ ώρα µας µε την ακαδηµαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business
School, The American College of Greece, διακρίν ον ται
25 επιχ ειρήσεις, οι οποίες χ ωρίζον ται σε τρεις κατηγορίες αν άλογα µε τον αριθµό των εργαζοµέν ων τους:
– 10 «µεγάλες» επιχ ειρήσεις που απασχ ολούν πάν ω
από 251 εργαζόµεν ους,

µελλοντικών καταστροφών.
Με την υλοποίηση του προγράµµατος, η χώρα θα είναι καλύτερα προετοιµασµένη ενάντια σε πιθανές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο.

β) Οι ωφελούµενοι, ανεξάρτητα
από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο,
θα αποκτήσουν νέα εξειδικευµένη
γνώση σε θέµατα δασών και δασικού
περιβάλλοντος µε σεµινάρια που θα
γίνουν στις κατά τόπους δασικές
αρχές, η οποία θα περιλαµβάνει και
πρακτική άσκηση στο πεδίο.
Τα παραπάνω µπορούν να οδηγήσουν σε νέες δυνατότητες απασχόλησης, π.χ. δηµιουργία φορέα ΚΑλΟ
που θα αναλάβει τον καθαρισµό
δασικών περιοχών, την αξιοποίηση
της βιοµάζας και την απόκτηση εισοδήµατος από τις δασικές οικοσυστηµικές υπηρεσίες.
H ανάρτηση της πρόσκλησης υπολογίζεται σε 10 µε 15 µέρες.

– 10 «µεσαίες» επιχ ειρήσεις που απασχ ολούν από 50
έως 250 εργαζόµεν ους,
– 5 «µικρές» επιχ ειρήσεις που απασχ ολούν από 20
έως 49 εργαζόµεν ους
Οι εταιρείες που διακρίν ον ται για το 2018 είν αι οι εξής:

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

Η αξιολόγηση των εταιρειών
ολοκληρώθηκε
τον Φεβρουάριο του
2018. Συν ολικά, δήλωσαν συµµετοχ ή εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι
οπ οίες
απ ασχ ολούν
22.300 εργαζόµεν ους.
Η έρευν α η οποία διεξάγεται µε αν ών υµα ερωτηµατολόγια, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη που
έχ ουν οι εργαζόµεν οι για την εταιρεία τους.
Η βράβευση των εταιρειών µε το καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2018 θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου, κατά τη διάρκεια επίσηµου
εορταστικού δείπν ου.

10-θριάσιο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 10ης
/ 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τροποποίησης
του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης
έτους 2018, της Κοιν ωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.), σύµφων α µε την υπ`
αριθµ. 13/5ης συν εδρ. 2018 απόφαση του ∆.Σ. αυτής.
Αρ. Απόφ.: 160

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 28η
Μαρτίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
19:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ`
αριθµ. 7730/23-03-2018 έγγραφη
πρόσκληση του 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 24, απόντα 9, και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)
ΝΙΚΟΠΟΛ Ι∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20)ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συν εδρίαση.
Στη συν εδρίαση 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 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση της Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους
2018, της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.),
σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 13/5ης
συνεδρ. 2018 απόφαση του ∆.Σ.
αυτής», έθεσε υπόψη των µελών την
υπ αριθµ 13/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.)» , η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.
5ης/2018

συν εδριάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Α.
Αρ. Αποφ. 13. Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2018.
Στον Ασπρόπυργο και στο κτίριο της
Κ.Ε.∆.Α., σήµερα την 1η Μαρτίου
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00
µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.Ε.∆.Α.
κατόπιν της µε αριθµ. Πρωτ 262/22-022018 εγγράφου Προσκλήσεως της
Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε
µέλος την 16.-2-2018, . 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 (5)
απόντες (2).

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018
Α.Εν ίσχυση -µείωση κωδικών εσόδων

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

Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, Κα ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
συνεχιζόµενης της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούµενη το 2ο θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέτει υπ’ όψιν των
µελών ∆.Σ. ότι: Με την υπ’ αριθ.
1.15/23-112017 απόφαση του ∆. Σ.
της Κ.Ε.∆.Α. ψηφίστηκε το ετήσιο
Πρόγραµµα ∆ράσης της Επιχείρησής
για το έτος 2018 και εγκρίθηκε µε
την µε αρ.601/7-12-2017 Απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε την παρ.14 του άρθρου
10 του Ν.4071/2012 η παρ.1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι
δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον
οικείο δήµο για τις δραστηριότητές της,
µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του. Η χρηµατοδότηση του δήµου καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του
ετήσιου
προϋπολογισµού
της
επιχείρησης, ο οποίος
συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης που τεκµηριώνει τα έσοδα και τα
έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο
πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόµου.
2. Εφόσον η δραστηριότητα της
επιχείρησης συνδέεται µε την παροχή
υπηρεσιών, είναι δυνατή, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες
αυτών για κάλυψη µέρους του
κόστους των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται
στην προηγούµενη έγκριση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου
που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του.
3. Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς
επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την
πάροδο τετραετίας από τη σύστασή
της. Το κεφάλαιο που προέρχεται
από αύξηση κεφαλαίου αφορά µόνον
σε επενδυτικό πρόγραµµα ή σε
επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόµενης απολύτως της
χρησιµοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.
4. Ο οικείος Ο.Τ.Α. µε απόφαση του
συµβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα προς την
επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται
αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών
της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων. Η για
ορισµένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και
εφόσον η τελευταία αναλαµβάνει τις
δαπάνες συντήρησής τους.
5.
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις
µπορούν να
συµµετέχουν σε
προγραµµατικές συµβάσεις.»
Θα πρέπει να προβούµε στην τροποποίηση του ετήσιου προγράµµατος
δράσης 2018 της Επιχείρησης, όπως
αποτυπώνεται παρακάτω:

Β. Επίσης αν απροσαρµόζουµε τα προβλεπόµεν α ποσά στους παρακάτω
ΚΑ των εξόδων , µε αύξηση ή µείωση των ΚΑ των Εξοδων ως εξής:

εισφορές

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018

θριάσιο-11
Το αποθεµατικό αν έρχεται στα 1.200,00 ευρώ.

Αν ακεφ αλαίωση Αν αµόρφ ωσης Εσόδων -Εξόδων

Τ ο ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη :
- το άρθρο 259 του Ν.3463/06
- την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
- το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της Επιχείρησης για το 2018, και
έπειτα από διαλογική συζήτηση,

Αποφ ασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίν ει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης, έτους 2018, αν απροσαρµόζον τας τους παρακάτω ΚΑ
του προϋπολογισµού κατά δράση όπως αποτυπών εται στους παρακάτω πίν ακες :
Α.Εν ίσχυση -µείωση κωδικών εσόδων

Β. Επίσης αν απροσαρµόζουµε τα προβλεπόµεν α ποσά στους
παρακάτω ΚΑ των εξόδων , µε αύξηση ή µείωση των ΚΑ των
Εξοδων ως εξής:

εισφορές

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018

12-θριάσιο

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 11

Το αποθεµατικό αν έρχεται στα 1.200,00 ευρώ.

Αν ακεφ αλαίωση Αν αµόρφ ωσης Εσόδων -Εξόδων

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο
για την προώθηση της απόφ ασης στο οικείο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την επιβαλλόµεν η
έγκρισή του από αυτό.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφ τηκε από τους κατωτέρω:
Η απόφ αση αυτή έλαβε αύξον τα
αριθµό 13/ 2018-03-01
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ
ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΛΕ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Κατόπιν , ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ν α αποφ ασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαν αφ ερόµεν η διαδικασία
και αφ ού έλαβε υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 13/2018 απόφ αση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης
∆ήµου
Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.)» ,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αν τών ιου Καραµπούλα,

ακολούθησε ψηφ οφ ορία στην
οποία υπέρ της «Έγκρισης της
Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2018,
της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.),
σύµφ ων α µε την υπ` αριθµ.
13/5ης συν εδρ. 2018 απόφ αση
του ∆.Σ. αυτής» τάχθηκαν δέκα
επτά (17) µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά οι κ.κ.
Κατόπιν , ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ν α αποφ ασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαν αφ ερόµεν η διαδικασία
και αφ ού έλαβε υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 13/2018 απόφ α

ση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης
∆ήµου
Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.)» ,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αν τών ιου Καραµπούλα,

ακολούθησε ψηφ οφ ορία στην
οποία υπέρ της «Έγκρισης της
Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2018,
της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.),
σύµφ ων α µε την υπ` αριθµ.
13/5ης συν εδρ. 2018 απόφ αση
του ∆.Σ. αυτής» τάχθηκαν δέκα
επτά (17) µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά οι κ.κ.
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)
ΝΙΚΟΠΟΛ Ι∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά τάχθηκαν επτά (7) µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ.

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

5)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
6)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αποφ ασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την τροποποίηση του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης
έτους 2018, της Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), σύµφ ων α µε την
υπ` αριθµ. 13/5ης συν εδρ. 2018
απόφ αση του ∆.Σ. αυτής, ως
άν ωθεν .
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθµό 160.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ ΠΟΥ Ρ ΓΕ Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
Ν Η Σ Ι Ω ΤΙ Κ Η Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ασπρόπυργος, 03 Απριλίου 2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, προκειµένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διδακτικού έτους 20172018 (εαρινό εξάµηνο) και έχοντας
υπόψη:
1. την αριθ. πρωτ. 2901.28/244/2018/26-02-2018 επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Α διδακτικού έτους
2017-2018, µε την οποία επαναπροκηρύχθηκε η πρόσληψη δύο (02)
Επιστηµονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθηµάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. και ενός (01)
Μηχανικού Α’ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. και
ελλείψει αυτού Εργαστηριακός
Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών
Μαθηµάτων Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος
Μηχανικός,
2. την κατά πλειοψηφία, µεταξύ
άλλων, απόφαση της 12ης συνεδρίασης Συµβουλίου ΑΕΝ/Ασπρ-
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οπύργου του ακαδηµαϊκού έτους
2017-2018 της 21-03-2018, περί
επαναπροκήρυξης πρόσληψης των
θέσεων του υπ’ αριθµ. 1 σχετικού
του παρόντος προοιµίου, λόγω µη
υποβολής υποψηφιοτήτων για
πρόσληψη ως Ε.Ε.Π., πλην µίας
(01) η οποία δεν πληρούσε τους
όρους της επαναπροκήρυξης και ως
εκ τούτου ο υποψήφιος δεν κατατάχθηκε,
επαν απροκηρύσσει την πρόσληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ωριαία αντιµισθία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ανά ειδικότητα και αριθµό, ως
κατωτέρω.

Α.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
1.i.α Επιστηµον ικοί Συν εργάτες
Ναυτικών Μαθηµάτων :
Μέχρι δύο (02) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης
Ε.Ν., για τα µαθήµατα Ναυτιλία Ι – ΙΙ
– III, Επιθεωρήσεις Πλοίου, Ευστάθεια, Ευστάθεια – Κοπώσεις, Επικοινωνία Πλοιάρχου – ∆ιοικητική Λογιστική, Μεταφορά Φορτίων Ι-ΙΙ, Ναυτιλιακό ∆ίκαιο, ∆ιεθνής Ναυτιλιακή
Πολιτική – ∆ίκαιο Θάλασσας,
Ο.Ε.Π.(Οικονοµική Εκµετάλλευση
Πλοίου), Αξιωµατικός Ασφαλείας
Πλοίου (ISPS-SSO), Ναυτική
Τέχνη Ι – Φανοί και Σχήµατα, Ναυτι-

Μεγάλη Εβδοµάδα:

κή Τέχνη ΙΙ, Ν.Η.Ο. (Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα), ARPA-Τήρηση
Φυλακής, RADAR, Ασφάλεια
Φυλακής - I.S.M, MARPOL –
∆ιαχείριση Έρµατος, Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία, B.R.M. (Bridge
Resource Management), B.M.S.
(Bridge Management System),
ECDIS, B.T.M (Bridge Teamwork
Management), Ηγεσία και ∆ιοικητικές ∆εξιότητες, ∆ιαχείριση Κρίσεων
και Μαθήµατα Ειδικών Σχολείων.
2.i.α Εργαστηριακοί Συν εργάτες
Ναυτικών Μαθηµάτων :
Ένας (01) Μηχανικός Α’ ή Β΄ Τάξης
Ε.Ν. και ελλείψει αυτού Εργαστηριακός Συνεργάτης Γενικών και
Τεχνικών Μαθηµάτων Μηχανολόγος
Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, για τα µαθήµατα
Ασκήσεις Τ εχνουργείων Μηχανοστασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-VI, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι, Ναυτιλιακές
Γνώσεις Εφαρµογές, Εφ. Θερµοδυναµική Ι-ΙΙ – Εφαρµογές, Μηχανική
Ρευστών II– Εφαρµογές, Συντήρηση Πλοίων και ∆ιαχείριση Βλαβών –
Εφαρµογές, Βοηθητικά Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών
Φορτίων- Εφαρµογές, Βοηθητικά
Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙΙ-Συστήµατα
Εκφόρτωσης-Εφαρµογές και Μαθήµατα Ειδικών Σχολείων.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα
να προβεί στην πρόσληψη µέρους
του αριθµού προσωπικού που

προκηρύσσεται, σε περίπτωση
µεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο
πρακτικό του οικείου Συµβουλίου
ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Η προκαλούµενη δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει
το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι επιλέξιµη για
συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο πλαίσιο του
προγράµµατος
Επιχειρησιακού
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
“ΑΝΑΠΤ ΥΞΗ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” του ΕΣΠΑ
2014-2020.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων
λήγει σε δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της Επαναπροκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα
του
Προγράµµατος
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις
Οργανωτικού και ∆ιοικητικού Περιεχοµένου/Προκήρυξη πλήρωσης
13-04-2018,
θέσεων), ήτοι την
ηµέρα Παρασκευή.
Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε «ΣΥΣΤ ΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS»,

στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ταχυδροµική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύργου,
Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το εµπρόθεσµο της αίτησης λαµβάνεται
υπόψη είτε ο αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε
στη Γραµµατεία της Ακαδηµίας, είτε
η ηµεροµηνία της σφραγίδας του
Τ αχυδροµείου µε την ένδειξη
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή
EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδροµικά).

Εφ ιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας, συµπλήρωση
της αίτησης. Σε περίπτωση που
υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυµεί
την τροποποίηση της αίτησής του,
οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση,
εντός της οριζόµενης, µε την παρούσα, προθεσµίας.
∆ικαιολογητικά που θα προσκοµίζον ται µετά τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίν ον ται δεκτά. Στην κατά το
προηγούµεν ο εδάφ ιο απαγόρευση
αποδοχής εκπρόθεσµων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών
περιλαµβάν ον ται και αυτά που
είν αι συµπληρωµατικά ή διευκριν ιστικά εκείν ων που έχουν κατατεθεί εµπροθέσµως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα παραµένουν

στο αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά επιστρέφονται µετά τη λήξη του εκπαιδευτικού
έτους κατόπιν σχετικής αίτησης.
ΙΓ. Περίληψη της επαναπροκήρυξης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο
ηµερήσιες και αν δεν υπάρχουν, σε
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της
έδρα της ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
Πλήρες αντίγραφο της επαναπροκήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά
σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π . Ε . Μ. Μ. Ε . Κ . Ε . Ν . ,
Υ.ΝΑ.Ν.Π./∆.∆.Υ-2ο και τοιχοκολλάται στο Κατάστηµα της ΑΕΝ και
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου όπου εδρεύει η ΑΕΝ.
Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, στα τηλέφωνα
2105575986 και 2105574171-3,
εσωτερικό 105. Αρµόδιοι οι Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και
Λ.Σ.
Αρχικελευστής
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.
Ο ∆ιοικητής
Πλοίαρχος Λ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΟΣ Σταµάτιος

Τι προβλέπει η ΕΜΥ
για τις επόµενες ηµέρες

Η

Μεγάλη Εβδοµάδα ξεκίνησε µε γενικά
αίθριο καιρό. Το ίδιο σκηνικό αναµένεται να διατηρηθεί µέχρι την Μεγάλη
Τετάρτη, ενώ από την Μεγάλη Πέµπτη δεν αποκλείονται οι τοπικές βροχές.

Μεγάλη Τρίτη 03/04/2018
καιρός: γενικά αίθριος µε λίγες αραιές νεφώσεις
κατά περιόδους. τοπικά περιορισµένη ορατότητα
τις πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.
άνεµοι: στα δυτικά µεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 5 και πρόσκαιρα στο ανατολικό αιγαίο τοπικά 6 µποφόρ.
θερµοκρασία: σε άνοδο.

Μεγάλη Τέταρτη 04/04/2018
καιρός: γενικά αίθριος µε λίγες αραιές νεφώσεις
στη βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα τις πρωινές και
τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.
άνεµοι: στα δυτικά µεταβλητοί ασθενείς.
Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 5
µποφόρ.
θερµοκρασία: χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Μεγάλη Πέµπτη 05/04/2018
καιρός: λίγες νεφώσεις που βαθµιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ θα σηµειωθούν τοπικές
βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.
άνεµοι: µεταβλητοί ασθενείς και βαθµιαία στα
δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 µε 4 µποφόρ τοπικά στα πελάγη έως
5 µποφόρ.
θερµοκρασία: σε µικρή άνοδο.
Μεγάλη Παρασκευή 06/04/2018
καιρός: στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές βροχές και
κυρίως τις µεσηµβρινές και απογευµατινές ώρες
σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χωρά

Ασπρόπυργος:
πωλούνται 7,5
στρέµµατα
θέση Κατσουλιέρη
κοντά στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά
στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

λίγες νεφώσεις που από το απόγευµα θα αυξηθούν.
άνεµοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 µε 5 και βαθµιαία στα δυτικά και τα νότια πελάγη τοπικά 6 µποφόρ.
θερµοκρασία: σε πτώση.

Μεγάλο Σάββατο 07/04/2018
καιρός: άστατος κατά περιόδους νεφελώδης µε
τοπικές βροχές και κυρίως τις µεσηµβρινές και
απογευµατινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.
άνεµοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 µε 5 και στα
πελάγη τοπικά 6 µποφόρ µε βαθµιαία εξασθένηση
από το απόγευµα στα δυτικά.
θερµοκρασία: σε µικρή περαιτέρω πτώση.

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24
στρέµµατα στη
θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208
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14-θριάσιο
13/2018 απόφασης του ∆.Σ. του

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
10ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ.: 163

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ` αριθµ.
13/2018 απόφασης του ∆.Σ. του
ATTICA TV µε τίτλο: «ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ATTICA
TV».

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 28η
Μαρτίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα
από την υπ’αριθµ. 7730/23-03-2018
έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου
κου Αντώνιου Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
παρόντα ήταν τα 24 και απόντα τα 9,
και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
18.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20.ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
22.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24.ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συν εδρίαση.
Στη συν εδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών .
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος Καραµπούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερησίας διάταξης
µε τίτλο: «Έγκριση της υπ` αριθµ.

ATTICA TV µε τίτλο: «ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ
1ΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ATTICA
TV», έθεσε υπόψη των µελών του
συµβουλίου, την από 23.02.2018
Εισήγηση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού, κου
Τσολερίδη Κωνσταντίνου, καθώς την
υπ’ αριθµ. 13 Απόφαση 2018, του ∆.Σ.
του ανωτέρω Νοµικού Προσώπου, η
οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικά της υπ’ αριθ. 3ης /
2018 Τακτικής Συν εδρίασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης ∆ήµου
Ασπροπύργου « ΑTTICA TV».
Αρ. Αποφ.:13

ΘΕΜΑ 1ο :« Λήψη απόφασης για
την έγκριση κατάρτισης και ψήφισης
της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2018 της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού µε την
επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ATTICA TV».

Σήµερα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου
2018, ώρα 10:00 π.µ., στον 1ο όροφο
του ∆ηµοτικού Κτιρίου, στο εργοτάξιο
του ∆ήµου Ασπροπύργου, στο γραφείο του Προέδρου της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της «∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- «ATTICA TV», που
ορίστηκε µε την υπ’αριθ. 93/14-032017 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Ασπροπύργου,
ύστερα από την µε υπ’αριθ.: 29/23-022018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
του ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 67
του Ν.3852/2010.

∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι, σε σύνολο οκτώ (8) µελών
παραβρέθηκαν, τα παρακάτω επτά (7)
µέλη και ονοµαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
2.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
3.ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
6.ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
7.ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για
την έγκριση κατάρτισης και ψήφισης της 1ης Αναµόρφωσης του
Προϋπολογισµού έτους 2018 της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ειδικού
Σκοπού
µε
την
επωνυµία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ATTICA TV».
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη
διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο
θέµα της ηµερησίας διάταξης και
είπε τα εξής:
«Αξιότιµες/οι Κυρίες/ οι,

σας υποβάλλω την πρώτη 1η
Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του 2018 γνωρίζοντας σας,
ότι, τη θεωρώ απαραίτητη λόγω
της δηµιουργίας νέων κωδικών
προκειµένου να έχουµε µια καλύτερη αποτύπωση των στόχων της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης του ∆ήµου Ασπροπύργου µε
διακριτικό τίτλο « ATTICA TV».

Από τα προαναφερόµενα, όπως γίνεται αντιληπτό, αναλύθηκαν περισσότερο οι ΚΑΕ των εσόδων 33 και προστέθηκαν οι ΚΑΕ 122.04 και 032.54 ,
ενώ, ως προς τα έξοδα, αναλύθηκαν
περισσότερο και τροποποιήθηκαν
αριθµητικά οι ΚΑΕ 61, 62 και 64.
Αξιότιµες/οι, Κυρίες/οι, κατόπιν των
ανωτέρω, παρακαλώ για την έγκριση
ή µη της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού του 2018 της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης του ∆ήµου
Ασπροπύργου µε διακριτικό τίτλο «
ATTICA TV».
*
*
*
Ακολούθησε ψηφοφορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της εισήγησης του
Προέδρου, τάχθηκαν επτά (7) µέλη
του συµβουλίου και ονοµαστικά οι
κ.κ.:
1)
ΤΣΟΛ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
2)
ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
3)
Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4)
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)
Μ Π Ε Κ Ο Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)
ΚΑΡ ΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
7)
Σ Ι ∆ Η Ρ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Το ∆.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τις
προτεινόµενες τροποποιήσεις του

Προέδρου στον Προϋπολογισµό για
το έτος 2018 ,αφού έκανε διάφορες
ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν

και αφού είδε τις σχετικές διατάξεις
και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις τροποποιήσεις της 1ης
αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού του έτους 2018 της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού και µε
διακριτικό τίτλο «ATTICΑ TV», όπως
αυτές εµφανίζονται στο συνηµµένο
κείµενο του τροποποιηµένου προϋπολογισµού, ο οποίος συνοπτικά
αναφέρεται ως εξής:

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
•
Την
εισήγηση
του
Προέδρου, κου Αντώνιου Καραµπούλα,
•
Την από 23.02.2018
Εισήγηση του Προέδρου της ανωτέρω ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ειδικού
Σκοπού, κου Τσολερίδη Κωνσταντίνου,
•
Την υπ’ αριθµ. 13 Απόφαση 2018, του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού µε την
επωνυµία
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ATTICA
TV»,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΗΣ
1ΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ
2018
ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ATTICA TV»,
τάχθηκαν δέκα επτά (17) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά
οι κ.κ.
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14.ΠΑΠΑ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ

Κατά, τάχθηκαν επτά (7) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά
οι κ.κ. :
1.
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
2.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 3.
Τ Σ Ι Γ Κ ΟΣ - Κ ΩΝ Σ Τ Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
4. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 5.
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, 6.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
7. ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ

Εγκρίνει την Κατάρτιση και την
ψήφιση της 1ης Αναµόρφωσης
του Προϋπολογισµού Έτους
2018, της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού µε την
επωνυµία
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ATTICA TV», σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 13 Απόφαση 2018, του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ανωτέρω Νοµικού Προσώπου,
όπως αυτές εµφανίζονται στο
συνηµµένο κείµενο του τροποποιηµένου προϋπολογισµού, ο
οποίος συνοπτικά αναφέρεται
ως εξής:

θριάσιο-15

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6937168062

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου

∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market. Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση
ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα
(Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ

βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας: 6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

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 µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
, α
κατασκευή '65, µπάνιο,
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 ) (7.1.17)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην Αγία
Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
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
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

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 Ρου-

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό

πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

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

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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

163/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο
mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662
- Αναστάσιος

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

Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

16-θριάσιο

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018

