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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε∆ΣΝΑ: ‘’Ανεύθυνη εθνική στάση’’

Τι απαντά για τη στάση ευρωβουλευτών στο θέµα
της τοπικής δοµής διαχείρισης απορριµµάτων

σελ. 3

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

σελ. 2-13

Πολύτιµη και ουσιαστική στήριξη
από την ΕΥ∆ΑΠ προς τον
∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ένα µεγάλο ευχαριστώ προς την ΕΥ∆ΑΠ και ειδικότερα στον
διευθύνοντα σύµβουλο κ. Ιωάννη Μπενίση, απευθύνει η ∆ήµαρχος,
Γιάννα Κριεκούκη, για την υλική υποστήριξη και την έµπρακτη αλληλεγγύη

σελ. 3

Ξεχώρισαν για
την άρτια
οργάνωση και τη
λαµπρότητά τους

σελ. 9

Οι εκδηλώσεις του 3ηµέρου
πανηγυριού της Ζωοδόχου
Πηγής στις Αχαρνές

Συγκίνηση και
θρησκευτική
προσήλωση στο Ταφικό
έθιµο των Ποντίων
στα Άνω Λιόσια

σελ. 5

∆ήµος Χαϊδαρίου

Τελετή Θεµελίωσης
Πεζογέφυρας στη
θέση Προβατά

σελ. 5

σελ. 7

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η έγκριση παραχώρησης
του διατηρητέου κτιρίου
του Ρολογιού στο
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
Ασπροπύργου σελ. 2-11

Etem: Μαζί µε το
Ινστιτούτο Prolepsis
για τα παιδιά της
Μάνδρας

Ανέλαβε τη σίτιση 58 παιδιών σε
3 Νηπιαγωγεία στη Μάνδρα, έως
το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον οικονοµική
επιβάρυνση των
∆ήµων µε Π.∆.

- Αντίδραση Πατούλη & επιστολή προς τον

Υπουργό Ναυτιλίας Π. Κουρουµπλή

σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
σελ. 15

2-θριάσιο

Tρίτη 17 Απριλίου 2018

Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αν αστάσιος Γ.
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243
Ελευσίνα

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχν είου 17-19, 2105549375
Μάνδρα

Γκίν η Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309
Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660
Αχαρν ές
Σφακιαν άκη Φωτειν ή Α.
Λεωφόρος Θρακοµακεδόν ων 154,
2102434055

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,
Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105821897

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσµια Ηµέρα Αγροτικής Πάλης
Παγκόσµια Ηµέρα Αιµορροφιλίας
Ιεροµάρτυρος Συµεώνος επισκόπου εν Περσία,
Αγαπητού πάπα Ρώµης, Μάρτυρος Αδριανού

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

Ύ

στερα από την ποµπή για τον εορτασµό του
ενός έτους από την ανακήρυξη της Ελευσίνας
σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
2021 στις 11 Νοεµβρίου 2017, στην οποία συµµετείχαν
300 παιδιά της πόλης, σειρά είχαν 1200 έφηβοι προσκόποι ηλικίας 15-18 ετών από όλη την Ελλάδα , οι οποίοι
πραγµατοποίησαν µια α ηχητικά δυναµική πορεία µέσα
στην πόλη της Ελευσίνας, κατά της διάρκεια της Τελετής Έναρξης της 34ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενηµέρωσης. Ένα µικρό µόνο παράδειγµα για το
πώς η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αλλάζει τις

πολιτιστικές συνήθειες της πόλης και τη σχέση κατοίκων
και επισκεπτών µε το δηµόσιο χώρο.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Π.Α.Π.Ε.
δόθηκε η ευκαιρία να ακουσθούν οι έρευνες των εφήβων σχετικά µε τον πολιτισµό, το περιβάλλον και την
κοινωνία, και παράλληλα να υπάρξει ένας µακρύς διάλογος µε αιρετούς και καλλιτεχνικούς παράγοντες για
το θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης,
περιγράφοντας την αποστολή και το πολιτιστικό πρόγραµµα της 'Ελευσίνα 2021'.
Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η έγκριση παραχώρησης του διατηρητέου κτιρίου του
Ρολογιού στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ασπροπύργου

Την Τετάρτη 18 Απριλίου και ώρα 20:00 µ.µ., θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων,στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
Θέµα 1ο :
Έγκριση 2ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2018,
και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 2ο :
Έγκριση της Α` Αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Π.Κ.∆.Α.), για το έτος 2018, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ.
13/30-3-18 απόφαση του ∆.Σ. αυτού.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Π.Κ.∆.Α. , κ. Μελέτιος
Μπουραντάς.
Θέµα 3ο :
Έγκριση της Α` Αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΤΡΙΤΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), για το έτος 2018, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 16/23-3-18 απόφαση του ∆.Σ. αυτού.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Πρόεδρος
∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 4ο :
Εξέταση παρέµβασης της προσωρινής
∆ιοίκησης, του ¨Σωµατείου Ιδιοκτητών Γης, εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων Θριασίου πεδίου¨, µε το διακριτικό τίτλο
«ΚΑΛΛΙΓΑΙΑ».
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου.
Θέµα 5ο :
Επικαιροποίηση της υπ` αριθµ.
581/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τίτλο:
«Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία των Κουγιουµτζίδη Γεώργιου, του Συµεών, και Στοµάτι Νίνας, του
Στεπάν, στην περιοχή Ρουπάκι», και διόρθωση του κωδικού προϋπολογισµού µε τον αντίστοιχο τίτλο δαπάνης.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 6ο :
Επικαιροποίηση της υπ` αριθµ.

583/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τίτλο:
«Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία του κου
Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου, του Τριαντάφυλλου, στην
περιοχή Ρουπάκι», και διόρθωση του κωδικού προϋπολογισµού µε τον αντίστοιχο τίτλο δαπάνης.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 7ο :
∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού για την κα Κιάφη Παναγιώτα, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 306/28-3-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
συνεχίζεται στη σελ. 11
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε∆ΣΝΑ: ‘’Ανεύθυνη εθνική στάση’’
Τι απαντά για τη στάση ευρωβουλευτών στο θέµα της
τοπικής δοµής διαχείρισης απορριµµάτων

‘’∆εν είν αι δυστυχ ώς η πρώτη φορά που Έλλην ας
ευρωβουλευτής εν εργεί χ ωρίς επιχ ειρήµατα σε βάρος
των εθν ικών συµφερόν των του τόπου, βλάπτον τας
τα συµφέρον τα των πολιτών και του περιβάλλον τος.
Αυτή τη φορά αν εξάρτητος ευρωβουλευτής χ ρησιµοποίησε ερώτησή του προς τον Επίτροπο Περιβάλλον τος, Κ. Βέλα, για εξυπηρέτηση µικροκοµµατικών επιδιώξεων και όχ ι για την υπόθεση της παύσης λειτουργίας του ΧΥ ΤΑ Φυλής.
Στην ερώτησή του επιχ ειρεί ν α εκµαιεύσει από τον
Επίτροπο αρν ητικά σχ όλια σχ ετικά µε την πολιτική
διαχ είρισης απορριµµάτων της Περιφέρειας Αττικής.
Ωστόσο η προσπάθειά του πέφτει στο κεν ό, όπως
προκύπτει από την απάν τηση του Επιτρόπου. Πρόσφατα δε, στη συν εδρίαση της Επιτροπής Αν αφορών ,
Έλλην ες ευρωβουλευτές, συν ειδητά παραπληροφόρησαν , ζητών τας επιτακτικά τη µη λειτουργία της τοπικής
δοµής διαχ είρισης απορριµµάτων του ∆ήµου Μαραθών α στο Γραµµατικό – µέρος του ν έου, εγκεκριµέν ου Περιφερειακού Σχ εδιασµού.
Σε ό,τι αφορά συγκεκριµέν α την πορεία υλοποίησης
αυτού του Σχ εδιασµού, η Περιφέρεια Αττικής αν ταποκρίθηκε π λήρως στις απ αιτήσεις της οδηγίας
2008/98/ΕΚ, συν τάσσον τας και εγκρίν ον τας έν αν
σύγχ ρον ο, αποκεν τρωµέν ο και περιβαλλον τικά φιλικό
ΠΕΣ∆Α, µε αξιοποίηση καιν οτόµων στοιχ είων , έµφαση στην ∆ιαλογή στην Πηγή, την αν ακύκλωση και
εν εργοποίηση στο µέγιστο δυν ατό βαθµό της συµµετοχ ής των πολιτών .

Σε επίπεδο εξασφάλισης πόρων , η Περιφέρεια Αττικής, µόλις τον Σεπτέµβριο του 2017 έλαβε έγκριση
εκχ ώρησης πόρων ύψους 150 εκ. € από το Ταµείο
Συν οχ ής για τις προτάσεις που είχ ε υποβάλει στα τέλη
του 2016 στο Υ ΜΕΠΕΡΑΑ, τη στιγµή που όλες οι άλλες
Περιφέρειες έχ ουν λάβει τις σχ ετικές εκχ ωρήσεις ήδη
από τον Σεπτέµβριο του 2015, ήτοι 2 έτη ν ωρίτερα!
Στο πλαίσιο της αν ωτέρω εκχ ώρησης, η Περιφέρεια
Αττικής έχ ει προετοιµάσει, σε συν εργασία µε τις
εµπ λεκόµεν ες Υ π ηρεσίες (Ε∆ΣΝΑ, ∆ιαχ ειριστική
Αρχ ή Περιφέρειας Αττικής, ∆ιαχ ειριστική Αρχ ή
Υ ΜΕΠΕΡΑΑ), ολοκληρωµέν ο σχ έδιο αξιοποίησης των
εκχ ωρηµέν ων πόρων , η σχ ετική δε πρόσκληση προς
τον Ε∆ΣΝΑ θα εκδοθεί εν τός του τρέχ ον τος µην ός.
Όσον αφορά τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής, σύµφων α µε το εγκεκριµέν ο πρόγραµµα προβλέπον ται
πόροι ύψους 13 εκ. € για τη διαχ είριση οικιακών απορριµµάτων (κωδικός 017), οι οποίοι έχ ουν εξειδικευθεί
στο σύν ολό τους και έχ ει ήδη εν ταχ θεί µία πράξη
ύψους 4 εκ. € ήτοι 30,7%.
Έχ ει δε ήδη πραγµατοποιηθεί το κλείσιµο και η αποκατάσταση εν ός παλαιού ΧΑ∆Α (Αν τικύθηρα) και έχ ει
επαλειφθεί το πρόστιµο που αν ερχ όταν σε 80.000€
αν ά 6µην ο.
Εν τός του προσεχ ούς διαστήµατος αν αµέν εται ν α
εκδοθεί πρόσκληση για τη χ ρηµατοδότηση δράσεων
αν άπτυξης διακριτής συλλογής, αν ακύκλωσης και
αν άκτησης βιοαποβλήτων , για το σύν ολο του υπολειπόµεν ου προϋπολογισµού.

Πολύτιµη και ουσιαστική στήριξη από την ΕΥ∆ΑΠ
προς τον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας

θριάσιο-3

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Α

νατινάξεις ΑΤΜ, κλοπές, διαρρήξεις και
ληστείες περιλαµβάνονται στο καθηµερινό
αστυνοµικό δελτίο µε τους πολίτες να
νοιώθουν ολοένα και πιο ανασφαλείς.
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα του «Βήµατος», η
ανασφάλεια έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης
υπηρεσιών ιδιωτικών ασφάλειας τόσο από ιδιοκτήτες σπιτιών όσο και από επιχειρηµατίες καθώς
καταγράφεται µία αιµατηρή ληστεία κάθε πέντε
ηµέρες στην Αττική.
Το υπουργείο Προστασίας του πολίτη από την
πλευρά του θέλοντας να ρίξει τους τόνους, παραπέµπει στα µειωµένα στατιστικά στοιχεία
εγκληµατικότητας για το 2017 σε σχέση µε το
2016.
Με τρόµο ζουν και αρκετοί κάτοικοι σε αποµονωµένες συνοικίες της ∆υτικής Αττικής, όπου οι επιδροµές ληστών και τα ‘’χτυπήµατα΄΄ σε οικίες,
καταστήµατα, γραφεία συλλόγων και βενζινάδικα
έχουν γίνει εφιάλτης.

Έξαρση της παραβατικότητας
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Από την πρώτη στιγµή µετά την πληµµύρα πρόσφερε τεχνογνωσία,
υλική υποστήριξη αλλά και έµπρακτη αλληλεγγύη µε τη δωρεά πόσιµου νερού.

Έ

να µεγάλο ευχαριστώ προς την ΕΥ∆ΑΠ και ειδικότερα στον διευθύνοντα σύµβουλο κ. Ιωάννη Μπενίση, απευθύνει η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη για την έµπρακτη στήριξη και το σηµαντικό έργο που πρόσφερε τόσο
στην αποκατάσταση των ζηµιών στο δίκτυο ύδρευσης όσο και για την προσφορά αλληλεγγύης, κατόπιν του
αιτήµατός της, να προσφερθεί δωρεάν το πόσιµο νερό του διµήνου Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2017.
«Όλα τα στελέχη αλλά και οι τεχνικοί και εργαζόµενοι της ΕΥ∆ΑΠ στάθηκαν από την πρώτη στιγµή δίπλα µας. Βρήκαµε αλληλέγγυους, αποφασιστικούς και αποτελεσµατικούς συνεργάτες στο πρόσωπό τους. Όχι µόνο καταφέραµε
γρήγορα και άµεσα να αποκαταστήσουµε το δίκτυο ύδρευσης αλλά και κατανόησαν στο έπακρο το αίτηµά µας να παρασχεθεί δωρεάν το πόσιµο νερό για το δίµηνο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2017 όπου η κατανάλωσή του διογκώθηκε
λόγω των έκτακτων συνθηκών και των αναγκών για καθαρισµό των ιδιοκτησιών των πολιτών. Θέλω να εκφράσω τις
θερµές ευχαριστίες µου, τόσο προσωπικά όσο και εκ µέρους όλων των πολιτών της Μάνδρας, αναγνωρίζοντας το
πολύτιµο έργο που πρόσφεραν στον ∆ήµο µας.» δήλωσε η ∆ήµαρχος κ. Γιάννα Κριεκούκη.

Για «καθηµερινό φαινόµενο» κάνουν λόγο πλεον
οι κάτοικοι των Νεοκτίστων σχετικά µε την έξαρση των παραβατικών συµπεριφορών.
Άγνωστοι αφαίρεσαν για µια ακόµη φορά τµήµα
του τάπητα του ∆ηµοτικού Γηπέδου Νεοκτίστων
Πριν από 2 χρόνια ο χλοοτάπητας αντικαταστάθηκε αφού αρχικά αφαιρέθηκαν ρίζες που βρίσκονταν από κάτω. ∆εν πέρασε όµως ούτε ένας χρόνος και παρατηρήθηκε ανάλογο περιστατικό κλοπής, που οδήγησε στην εκ νέου αντικατάστασή
του. Στο ίδιο έργο θεατές όµως βρέθηκαν οι
κάτοικοι των Νεοκτίστων καθώς σύµφωνα µε
πληροφορίες τις βραδυνές ώρες του Σαββάτου
(14/4) τµήµα του χλοοτάπητα «εξαφανίστηκε»
απο αγνώστους.
συνεχίζεται στη σελ. 6
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ΚΑΛΕΣΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

Σε βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται επιβάλλεται πρόστιµο ανάλογα τα
τετραγωνικά µέτρα του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου.

Λ

όγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (από την 1η
Μαΐου µέχρι την 31η Οκτωβρίου) και σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστι κές δι ατάξει ς, ο
∆ήµος Χαϊδαρίου καλεί τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές των
οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων
χώρων να προχωρήσουν σε
αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους

από τυχόν ξερά χόρτα και την αποµάκρυνση τους, καθώς και στην
αποµάκρυνση άλλων εύφλεκτων
υλι κών ή αντι κει µένων που
βρίσκονται µέσα σε αυτούς, ώστε να
αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.
Επί σης οι ι δι οκτήτες υποχρεούνται και στη λήψη κάθε άλλου κατά
περίπτωση µέτρου που αποβλέπει

Στον ΟΠΕΚΑ η ευθύνη για
τα σχολικά γεύµατα

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, µε απόφαση
του αναθέτει την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του προγράµµατος µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας
και
διανοµής
ζεστών γευµάτων (Σχολικά Γεύµατα) σε
µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης»
στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Ο ΟΠΕΚΑ, ως Φορέας του προγράµµατος
θα µεριµνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού για τις ανάγκες χρηµατοδότησης
του προγράµµατος, αναλαµβάνει την υλοποίηση όλων των σταδίων σχεδιασµού,
προκήρυξης και διενέργειας διαγωνισµών
επιλογής αναδόχων για τα σχολεία των
συµµετεχόντων δήµων, σύµφωνα µε τους
όρους και διαδικασίες που προβλέπονται
στην εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία περί
Προµηθειών ∆ηµοσίου, αναλαµβάνει τη
σύνταξη των συµβάσεων µε τους
Αναδόχους και την διαβίβασή τους προς
υπογραφή στον Υπουργό Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, δ) αναλαµβάνει την εκτέλεση των συµβάσεων που υπογράφονται µε
τους αναδόχους στους οποίους κατακυρώνονται οι προµήθειες (παρακολούθηση
εκτέλεσης, παραλαβή παραδοτέων, επιβολή κυρώσεων, ποινικών ρητρών και ό,τι
άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία για την ολοκλήρωση της προµήθειας), ε) συστήνει την απαιτούµενη
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος και θα διενεργεί την εκκαθάριση της
δαπάνης και την πληρωµή των αναδόχων.
Επίσης θα εντοπίζει τυχόν προβλήµατα
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος και µεριµνά για την έγκαιρη
επίλυσή τους, εφόσον έχει λάβει τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η) συνεργάζεται µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
κατά τον σχεδιασµό και υλοποίηση του
προγράµµατος, ενώ υποβάλλει προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έκθεση προό-

στην αποφυγή του κινδύνου από
πυρκαγιά.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
των υπόχρεων προβλέπεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισµός των συγκεκριµένων χώρων από τους δήµους.
Σε
βάρος εκεί νων που δεν
συµµορφώνονται επιβάλλεται πρόστιµο ανάλογα τα τετραγωνικά µέτρα
του οικείου χώρου, το οποίο και

αποτελεί έσοδο του οι κεί ου
δήµου.Όσον αφορά το καθορισµό
δαπάνης καθαρισµού αυτή θα αποφασιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
και η ενηµέρωση των ιδιοκτητών θα
γίνει από την ιστοσελίδα του ∆ήµου
Χαϊδαρίου.

δου, σε µηνιαία βάση που θα περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστον: τον αριθµό των σχολικών
γευµάτων που διανεµήθηκαν ανά σχολείο
και ∆ήµο, το ενδεικτικό κόστος αυτών, τα
τυχόν προβλήµατα που εντοπίστηκαν και
τις ενέργειες που απαιτήθηκαν για την
επίλυσή τους και όποια άλλη πληροφορία
κρίνεται κάθε φορά ως απαραίτητη.
Ο ΟΠΕΚΑ θα ενεργεί ως εντολοδόχος του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε
µεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων
από τον κωδικό επιχορήγησης 2492 του
κρατικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον κωδικό
αριθµό εξόδων 2861 του προϋπολογισµού
του ΟΠΕΚΑ.

Η εφαρµογή του Προγράµµατος τελεί
υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των
υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ. Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Φορέα το φυσικό και
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο του Προγράµµατος που έως τη δηµοσίευση της
παρούσας τελεί υπό την εποπτεία και τον
έλεγχό της. Τυχόν εκκρεµείς στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής διαδικασίες υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράµµατος
κατά τη δηµοσίευση της παρούσας υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο των
υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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Συγκίνηση και θρησκευτική προσήλωση στο Ταφικό έθιµο των Ποντίων στα Άνω Λιόσια

Μ

ε θρησκευτική προσήλωση και τις δέουσες τιµές π ρος τα
αγαπηµέν α τους πρόσωπα,
που δεν βρίσκον ται πλέον
στη ζωή, τήρησαν οι Πόν τιοι
των Άν ω Λιοσίων το ταφικό
τους έθιµο το πρωί της Κυριακής του Θωµά 15 Απριλίου.
Όπως το συν ηθίζουν οι
απαν ταχ ού Πόν τιοι, οι συγγεν είς των ν εκρών την Κυριακή
του Θωµά επισκέφθηκαν το
Κοιµητήριο των Άν ω Λιοσίων
και γιόρτασαν την Αν άσταση
του Κυρίου µε τα αγαπηµέν α
τους πρόσωπα που έφυγαν
για πάν τα...
Με σπιτικό φαγητό, κόκκιν α αυγά, πασχ αλιν ά
γλυκίσµατα και κρασί το οποίο συµβολικά έριξαν στα
µν ήµατα, οι Πόν τιοι των Άν ω Λιοσίων τήρησαν και

φέτος το έθιµο τους, που οι ρίζες του προέρχ ον ται
από την αρχ αιότητα.
Κον τά τους προκειµέν ου ν α τους συλλυπηθούν

ΣΕ ΙΛΙΟN, XAΪ∆ΑΡΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

Εργασίες επέκτασης του δικτύου φυσικού
αερίου την επόµενη πενταετία

Σ

ε 38 δήµους της
Αττικής θα γίν ουν
εργασίες επ έκτασης του δικτύου φυσικού
αερίου την επόµεν η πεν ταετία. Αυτό προκύπτει
από το πρόγραµµα αν άπτυξης που κατέθεσε ο
διαχ ειριστής του δικτύου
Ε∆Α Αττικής προς έγκριση στη Ρυθµιστική Αρχ ή
Εν έργειας.
Παρότι
θα
γίν ουν
εργασίες σε αρκετούς
δήµους, εν τούτοις απουσιάζουν αν απ τυσσόµεν ες περιοχ ές στην Αν .
και τη Β. Αττική µε
σηµαν τική ζήτηση.
Συν ολικά από το 2018
έως το 2022 προβλέπεται
ότι θα κατασκευαστούν
35,5 χ ιλιόµετρα, εν ώ η
πορεία των επεν δύσεων
ως προς το µήκος του δικτύου είν αι πτωτική: το
2018 θα κατασκευαστούν
9,1 χ λµ, το 2019 6,4 χ λµ,
το 2020 7,3 χ λµ, το 2021
5,7 χ λµ και το 2022 6,8
χ λµ.
Το πρόγραµµα της Ε∆Α
προβλέπει ότι θα επεν δυθούν για την αν άπτυξη

του δικτύου 8,9 εκατ.
ευρώ εν ώ για παροχ ετευτικούς αγωγούς και µετρητές θα δοθούν 11,13
εκατ. ευρώ για συν ολικά
7480 παροχ ές και 23572
µετρητές.

Ποιοι είν αι οι 38 "τυχ εροί" δήµοι στους οποίους
π ρο γραµµατ ί ζ ο ν τ αι
εργασίες π ύκν ωσης ή
επέκτασης του δικτύου τα
επόµεν α χ ρόν ια;
1. Αθήν α
2. Αγία Βαρβάρα
3. Άγιος ∆ηµήτριος
4. Αγία Παρασκευή
5. Άγιος Ιωάν ν ης Ρέν -

της – Νίκαια
6. Άγιοι Αν άργυροι Καµατερό
7. Άλιµος
8. Αιγάλεω
9. Βούλα
10. Βριλήσσια
11. Βύρων ας
Γαλάτσι
12. Γλυφάδα
13. ∆άφν η Υ µηττός
14. Ελλην ικό Αργυρούπολη
Ζωγράφου
15. Ηράκλειο
16. Ηλιούπολη
17. Ίλιον
18. Καισαριαν ή
9. Καλλιθέα

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Κερατσίν ι
Κηφισιά
Κορυδαλλός
Μελίσσια
Μαρούσι
Μοσχ άτο
Νέα Ιων ία
Νέα Φιλαδέλφεια
Νέο Ψυχ ικό
Παλαιό Φάληρο
Πειραιάς
Πεν τέλη
Περιστέρι
Πετρούπολη
Πεύκη
Φυλή
Χαλάν δρι
Χαϊδάρι
Ψυχ ικό

και ν α τιµήσουν το
έθιµο τους βρέθηκαν ο
αν απ ληρωτής ∆ήµαρχ ος
σε
θέµατα
Παλιν ν οστούν των και Πόν τιος
στην καταγωγή Γιώργος
Σον ίδης και ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιµητηρίου
Γιώργος Κρητικός.
Αν άµεσα στις οικογέν ειες που τήρησαν µε ευλάβεια το Πον τιακό έθιµο
ήταν και αυτές του ∆ηµοτικού Συµβούλου Γιώργου
Αδάκτυλου καθώς και του
Τοπ ικού Συµβούλου Χριστόφορου Κατρουτσίδη.
Στο χ ώρο έδωσαν το
παρών και οι Ιερείς Συµεών Αδάκτυλος και Θεοφάν ης Θεοφάν ους που τέλεσαν τρισάγια στη µν ήµη των
ν εκρών .

∆ήµος Χαϊδαρίου

Τελετή Θεµελίωσης
Πεζογέφυρας στη
θέση Προβατά

Η

∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου σας προσκαλεί
στην τελετή θεµελίωσης της Πεζογέφυρας στη θέση «Προβατά», που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 19/4 στις 9 πµ.
Πρόκειται για µία από τις δύο πεζογέφυρες που
θα κατασκευαστούν στην πόλη µας, διευκολύνοντας τη διέλευση της επικίνδυνης Εθνικής Οδού
Αθηνών. Πρόκειται για ένα έργο που αναβαθµίζει
την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

6-θριάσιο

Ανοίγουν 13 θέσεις εργασίας στο ∆ήµο Πετρούπολης
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τικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αν αφέρουµε εν δεικτικά:
1. Φωτοαν τίγραφο των
δύο όψεων της αστυν οµικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση αν εργίας
από τον ΟΑΕ∆ (εάν
υπάρχ ει)

Η
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ύστερα από την υπ' αριθ.
5/2018 απόφαση του ∆.Σ.
της ∆Η.Κ.Ε.ΠΕ., η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ.
18021/ 6713/ 13-03-2018
απόφαση του Συν τον ιστή
της
Αποκεν τρωµέν ης
∆ιοίκησης Αττικής, αν ακοιν ών ει ότι θα προσλάβει
προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµέν ου
χ ρόν ου
δίµην ης διάρκειας, για την
αν τιµετώπιση κατεπειγουσών λειτουργικών αν αγ

κών , σύµφων α µε τις
διατάξεις του άρ. 14 του Ν.
2ΐ90/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20
του Ν. 2738/99 και την
παρ.4 άρθρου 1 παρ.2 εδ.
Ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ
Α/234/28-12-2009) και την
παρ.22 άρθρο 12 του Ν.
4071/2012, µε

Το εν λόγω προσωπικό
συν ολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων , χ ρον ικής
διάρκειας έως δύο (2)
µήν ες,
µε
σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµέν ου χ ρόν ου, θα
προσληφθεί για την κάλ

υψη των αν αγκών της
επιχ είρησης και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά
αριθµό ατόµων , ειδικότητες, µε τα αν τίστοιχ α ειδικά τυπικά προσόν τα και
την χ ρον ική διάρκεια της
11
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Εργάτες
γεν ικών καθηκόν των (ΥΕ)
2
Κιν ηµατογραφιστές
(ΥΕ)
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι εν διαφερόµεν οι µαζί
µε την αίτησή τους πρέπει
ν α υποβάλουν υποχ ρεω-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΣ
Υ ΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α υποβάλλουν
αίτηση στα γραφεία της
∆ηµοτικής Επιχ είρησης
(∆/ν ση: ∆ωδεκαν ήσου 78
και
Κρήτης,
τηλ:2105066955)
στην
αρµόδια για την παραλαβή
των αιτήσεων κ. Καρεκλά
Αικατερίν η, καθηµεριν ά
από 10:00-14:00. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων και των σχ ετικών
δικαιολογητικών είν αι για
το χ ρον ικό διάστηµα από
16/04/2018
έως
και
20/04/2018.
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Κλοπή και στα γραφεία του Συλλόγου
Κροκωνίς

Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε και την πρόσφατη
κλοπή στα γραφεία του Συλλόγου Γυναικών
Νεοκτίστων «ΚΡΟΚΩΝΙΣ» που επιβεβαιώνει πως
η παραβατικότητα στην περιοχή αυξάνεται δραµατικά.

Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Νέας Περάµου

ΟΑΕ∆: Επιδότηση ανέργων
µε 20.000 ευρώ για
δηµιουργία επιχείρησης

Π

ρόγραµµα για 2.500 αν έργους µε επιδότηση
µέχ ρι 20.000 ευρώ για τη δηµιουργία της δικής
του επιχ είρησης, ετοιµάζεται ν α προωθήσει ο
ΟΑΕ∆. Η συγκεκριµέν η δράση αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσει µέχ ρι τον Μαϊο και ν α έχ ει ολοκληρωθεί µέχ ρι το
τέλος του ίδιου έτους.
Το “Πιλοτικό Πρόγραµµα Υ ποστήριξης Επιχ ειρηµατικών σχ εδίων αν έργων ν έων ηλικίας 18-29 ετών ” θα
παρέχ ει συµβουλευτική στους άν εργους και θα υποστηρίζει τη διαµόρφωση του επιχ ειρηµατικού τους
σχ εδίου.
Τα Στάδια του προγράµµατος είν αι:

1. 5000 άν εργοι θα επιλεγούν µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης εν διαφέρον τος και θα παρακολουθήσουν έν α
π εν θήµερο σεµιν άριο Συµβουλευτικής Αν άληψης
Επιχ ειρηµατικών Πρωτοβουλιών .
Το σεµιν άριο θα υλοποιηθεί από τους Εργασιακούς
Συµβούλους του ΟΑΕ∆., οι οποίοι θα εκπαιδεύουν
τους άν εργους ν έους στη χ ρήση της ηλεκτρον ικής
εφαρµογής.

2. Μετά το πέρας του σεµιν αρίου, οι 5.000 ωφελούµεν οι θα υποβάλλουν τις επιχ ειρηµατικές τους ιδέες
στην ηλεκτρον ική πλατφόρµα.

3. Οι επιχ ειρηµατικές ιδέες θα αξιολογηθούν ως προς
την ωριµότητά τους µε βάση διαµορφωµέν α κριτήρια
και θα επιλεγούν οι 3.000 πιο ώριµες ιδέες.
4. Οι 3.000 ωφελούµεν οι θα καθοδηγηθούν και θα
υποστηριχ θούν από καθοδηγητές (coaches) ώστε ν α
ετοιµάσουν και ν α υποβάλουν στην ηλεκτρον ική πλατφόρµα τα τελικά επιχ ειρηµατικά τους σχ έδια.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει πρόγραµµα επιχ ορήγησης αν έργων ν έων ηλικίας 18-29
ετών , που θα χ ρηµατοδοτηθούν για ν α αν οίξουν τη
δική τους επιχ είρηση.

Θα επιδοτηθούν συν ολικά 2.500 άν εργοι ν έοι ηλικίας
18-29 ετών , µε ποσά µεταξύ των 15.000 και 20.000
ευρώ.

∆ικαίωµα συµµετοχ ής στο πρόγραµµα χ ρηµατοδότησης θα έχ ουν όλοι οι εγγεγραµµέν οι ν έοι στο Μητρώο
του ΟΑΕ∆, συµπεριλαµβαν οµέν ων όλων όσοι συµµετείχ αν στο πιλοτικό πρόγραµµα υποστήριξης επιχ ειρηµατικών σχ εδίων .

Πρόσφατο δείγµα της ανεξέλεγκτης δράσης των
κακοποιών στοιχείων είναι κι εκείνο στα ΕΛΤΑ
Νέας Περάµου, όπου µια υπάλληλος και ένας
πελάτης ήρθαν αντιµέτωποι µε έναν ένοπλο
άνδρα που είχε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου του.
Ο άνδρας µε την απειλή του όπλου ζήτησε τα
χρήµατα που υπήρχαν στο ταµείο και κατάφερε
να αποσπάσει το ποσό των 3.900 ευρώ.
Στη συνέχεια κινήθηκε γρήγορα προς ένα σταθµευµένο αυτοκίνητο που τον περίµενε συνεργός
του και διέφυγαν από το σηµείο. Οι δράστες
αναζητούνται από αστυνοµικούς της ασφάλειας.
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Etem: Μαζί µε το Ινστιτούτο Prolepsis για τα παιδιά της Μάνδρας

Ανέλαβε τη σίτιση 58 παιδιών σε 3 Νηπιαγωγεία στη Μάνδρα, έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

H

Etem στηρίζει τις προσπάθειες
του Ιν στιτούτου Prolepsis και
εν ισχ ύει
µέσω
του
Προγράµµατος ∆ΙΑΤΡΟΦΗ µαθητές και
οικογέν ειες
της
Μάν δρας
π ου
επ λήγησαν απ ό τις καταστροφικές
πληµµύρες του Νοεµβρίου 2017.
Συγκεκριµέν α, αν έλαβε τη σίτιση 58
παιδιών σε 3 Νηπιαγωγεία στη Μάν δρα,
έως το τέλος της σχ ολικής χ ρον ιάς.
Αν ακοίν ωση
Prolepsis

του

Ιν στιτούτου

«Με την ευγεν ική δωρεά της Etem
εξασφαλίστηκε η καθηµεριν ή διάθεση
των
υγιειν ών
γευµάτων
του
Προγράµµατος για τους µαθητές τριών
Νηπιαγωγείων στη Μάν δρα Αττικής έως
το τέλος της σχ ολικής χ ρον ιάς.
Σας ευχ αριστούµε θερµά και σας
καλωσορίζουµε στην
οµάδα των
υπ οστηρικτών
του
Προγράµµατος
∆ΙΑΤΡΟΦΗ!»
Από την πλευρά της Etem, η Niki
Kritikopoulou,
Marketing
and
Communications Of f icer, δήλωσε:

«Η Etem στέκεται αν έκαθεν δίπλα
στην τοπική κοιν ων ία της Μαγούλας –
Μάν δρας, προσπαθών τας όσο µπορεί
ν α συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία

µον άδων που δραστηριοποιούν ται εδώ.
Φέτος ειδικά, πέρα από το γεν ικό αυτό
πλαίσιο, µετά από τα προβλήµατα που
προκάλεσε στην περιοχ ή της Μάν δρας

η πρόσφατη θεοµην ία, αποφασίσαµε ν α
στηρίξουµε τα µικρά π αιδιά της
Μάν δρας, π ου έχ ουν π ερισσότερη
αν άγκη από ποτέ.
Ευχ όµαστε ν α µην είχ ε γίν ει ποτέ.
Ευχ όµαστε ν α ήταν εφικτό ν α λύσει
καν είς όλα τα τεράστια προβλήµατα που
προκάλεσε η πρόσφατη καταστροφή.
Αν τί όµως ευχ ών που δυστυχ ώς δεν
υλοποιούν ται, όλοι εµείς στην Etem
προτιµούµε µε χ αρά ν α προσφέρουµε
κάτι, για την εν µέρει αν ακούφισή τους.»

Στις φλόγες αυτοκίνητο
στην περιφερειακή
Αιγάλεω ύστερα από
σφοδρή σύγκρουση
µε άλλο όχηµα

Π

αρανάλωµα του πυρός έγινε ΙΧ
αυτοκίνητο στην περιφερειακή Αιγάλεω
στα όρια Φυλής – Ασπροπύργου, ύστερα
από τη σφοδρή σύγκρουσή του µε διερχόµενο ΙΧ.
Το σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί, όταν κάτω
υπό αδιευκρίνιστες µέχρι στιγµής συνθήκες, τα
δυο οχήµατα συγκρούστηκαν και το ένα τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ το δεύτερο «κρεµάστηκε» κυριολεκτικά στο προστατευτικό κιγκλίδωµα που
χωρίζει τις δυο λωρίδες του περιφερειακού δρόµου.
Επί τόπου έφτασε περιπολικό της αστυνοµίας
και όχηµα της Πυροσβεστικής, οι άνδρες του
οποίου κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες όχι
µόνο για να σβήσουν το φλεγόµενο ΙΧ αλλά και
για να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που βρισκόταν,
σύµφωνα µε πληροφορίες, στο ένα αυτοκίνητο.
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Τ

ην έντονη διαµαρτυρία του Προέδρου της ΚΕ∆Ε
Γ. Πατούλη προκάλεσε η έκδοση Προεδρικού
∆ιατάγµατος το οποίο επιβαρύνει σηµαντικά τα
οικονοµικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από το νέο Προεδρικό
∆ιάταγµα 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη παραλίες» οι
δήµοι θα είναι υποχρεωµένοι να καλύψουν επιπλέον
δαπάνες.
Μάλιστα η υποχρέωση των δήµων αφορά, όχι µόνο τις
παραλίες που διαχειρίζονται οι ίδιοι αλλά και αυτές που
παραχωρούνται σε τρίτους από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης µε επιστολή του
προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Π. Κουρουµπλή ζητεί την τροποποίηση των επίµαχων
διατάξεων.

Όπως υπογραµµίζει, «είναι µια ακόµη πολιτική πράξη
κόντρα στην κοινή λογική, που αναδεικνύει τον αυταρχικό χαρακτήρα του συγκεντρωτικού σχεδιασµού µε
τον οποίο λειτουργεί το Κεντρικό Κράτος, αγνοώντας
επιδεικτικά τις απόψεις της Αυτοδιοίκησης, του θεσµού
που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και στις καθηµερινές του ανάγκες του.
Θεωρούµε αδιανόητο το Κεντρικό Κράτος να µεταβιβάζει στους ∆ήµους νέες ευθύνες και αρµοδιότητες,
χωρίς να προβλέπει και την αντίστοιχη µεταβίβαση των
απαραίτητων πόρων. Αυτό δεν συµβαίνει σε καµία άλλη
χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστεύουµε ότι η συγκεκριµένη εξέλιξη αποτελεί
µέρος ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού, που στόχο έχει
αφενός να αφαιρέσει από τους ∆ήµους το αυτονόητο
δικαίωµά τους να έχουν αυτοί τον πρώτο λόγο στην
αξιοποίηση των παραλιών που βρίσκονται στα όρια τους.

Αφετέρου, να τους «φορτώσει» µε νέα οικονοµικά
βάρη, για να µην µπορούν να ανταποκρίνονται στις
στοιχειώδεις ευθύνες και υποχρεώσεις τους, ώστε µακροπρόθεσµα να αυξηθεί η εξάρτηση τους από το Κεντρικό Κράτος.

Ο σχεδιασµός αυτός αποδεικνύεται άλλωστε και στις

Επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση
των ∆ήµων µε Π.∆.

Αντίδραση Πατούλη & επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας Π. Κουρουµπλή

πρόσφατες δηλώσεις και οµιλίες της υφυπουργού Οικονοµικών Α. Παπανάτσιου, η οποία ουσιαστικά προανήγγειλε τον αποκλεισµό των ∆ήµων και των τοπικών κοινωνιών από το δικαίωµα να έχουν τον πρώτο λόγο στην
αξιοποίηση των παραλιών τους. Ενώ αντίθετα προβλέπει
ότι η αξιοποίηση θα γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε
δηµοσιονοµικά κι όχι αναπτυξιακά κριτήρια, µε στόχο να
επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του προϋπολογισµού».

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε προσθέτει ότι «ως συνέχεια
αυτής της αντιαναπτυξιακής αντίληψης, έρχεται και το
επίµαχο Π/∆ 31/2018, µε το οποίο η Κυβέρνηση µετακυλύει στους ∆ήµους το σηµαντικό οικονοµικό κόστος
της ναυαγοσωστικής ασφάλειας.

«Από τη µια ο σχεδιασµός της
κυβέρνησης, µας αποκλείει από τη
διαχείριση των παραλιών και από τα έσοδα
που µπορεί να µας αποφέρει η
εκµετάλλευσή τους και από την άλλη,
µας «φορτώνεται» ο λογαριασµός
ναυαγοσωστικής ασφάλειας ακόµα
και για εκείνες τις παραλίες που δεν
µας έχουν παραχωρηθεί».

«Πρόκειται για έναν παραλογισµό τον οποίο ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθµού δε θα δεχθούµε. ∆ε
θα επιτρέψουµε άλλος να έχει την ευθύνη εκµετάλλευσης και άλλος την ευθύνη κάλυψης του κόστους ασφάλειας.
∆ε θα επιτρέψουµε το ναυάγιο των οικονοµικών των
δήµων.
Τέτοιου είδους ενέργειες επιβεβαιώσουν µε τον πλέον
φανερό τρόπο ότι η Κυβέρνηση δεν προχωρεί σε µια
ουσιαστική µεταρρύθµιση στην Αυτοδιοίκηση, αλλά σε
µια συντεταγµένη απορρύθµιση.
Σε µια συστηµατική αφαίρεση πόρων και προσθήκη
υψηλού κόστους αρµοδιοτήτων κι υπηρεσιών».

Επίσης, µε το νέο διάταγµα προβλέπεται η πρόσληψη
από το ∆ήµο περισσότερων ναυαγοσωστών από εκείνων
που αρχικά προβλεπόταν.
Όπως ορίζει το νέο Π. ∆/γµα κάθε ναυαγοσώστης
ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα 200 µ. εκατέρωθεν του
βάθρου και εφόσον ο υπόχρεος ∆ήµος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) ναυαγοσώστες και υποχρεούται να προσλαµβάνει και έναν (1) συντονιστή - επόπτη ναυαγοσωστών.
Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι καθόσον αφορά το
µηχανοκίνητο ταχύπλοο σκάφος θα πρέπει να οδηγεί
χειριστής που θα είναι νέο πρόσωπο, πέραν των ναυα-

γοσωστών, και το οποίο επίσης θα προσλαµβάνει ο
∆ήµος.

Με δεδοµένη την ύπαρξη πολλών παραλιών ιδίως σε
νησιωτικούς ∆ήµους, από την εφαρµογή του άρθρ.7 του
νέου προεδρικού διατάγµατος 31/2018 θα προκύψει
µεγάλη δαπάνη που θα αφορά προµήθεια ή εκµίσθωση
ταχύπλοων σκαφών, πρόσληψη χειριστών, πρόσληψη
ναυαγοσωστών και µάλιστα περισσότερων, αφού
αφενός µεν µικραίνει η απόσταση από 300 στα 200
µέτρα που θα επιτηρείται από τους ναυαγοσώστες, αλλά
ταυτόχρονα αλλάζει και ο ορισµός της πολυσύχναστης
παραλίας για την οποία ο ∆ήµος υπέχει την υποχρέωση
ναυαγοσωστικής κάλυψης (300 λουόµενοι/Km ακτογραµµής αντί των 500 λουόµενων/km που ίσχυε).

Επιπλέον, στην περίπτωση υλοποίησης της παρ. 3 του
αρθρ. 7, δηλαδή της ανάθεσης σε σχολές ναυαγοσωστών της τήρησης όλων των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις περ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρ. 7
και πάλι η ανάθεση µε διαγωνιστική διαδικασία θα επιβαρύνει τους ∆ήµους σε µεγάλο βαθµό που θα αδυνατούν να καλύψουν το αντίστοιχο κόστος.
Τι ζητά η ΚΕ∆Ε

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης αφού στοιχειοθετεί ότι στην
ουσία, απονέµεται µία πρόσθετη αρµοδιότητα στους
∆ήµους για την ναυαγοσωστική κάλυψη όλων των
ακτών, καταλήγει ότι δεν εκχωρούνται και οι αντίστοιχοι
οικονοµικοί πόροι όπως επιβάλλεται και από το Σύνταγµα.
«Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη µεταφορά των αντίστοιχων
πόρων.
Μετά από τα παραπάνω προκύπτει:

- η αναγκαιότητα τροποποίησης του συγκεκριµένου
άρθρου 7 προς την κατεύθυνσης της ρητής πρόβλεψης
του ειδικού τρόπου και του ύψους της χρηµατοδότησης
των ∆ήµων για την επιπρόσθετη αρµοδιότητα που αναλαµβάνουν, αυτή της ναυαγοσωστικής κάλυψης των
ακτών της διοικητικής τους επικράτειας.

- κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του επίµαχου Π.∆/γµατος που ορίζει την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών που παραχωρούνται από τις Περ. ∆/νσεις ( Π.∆.∆.Π) και Αυτοτελή
Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, προκειµένου οι ∆ήµοι να
υπέχουν την ευθύνη της νέας αυτής αρµοδιότητας
αποκλειστικά και µόνο για τις παραλίες που παραχωρούν
ή εκµισθώνουν και για καµία άλλη εκτός δικαιοδοσίας
τους.
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Ξεχώρισαν για την άρτια οργάνωση
και τη λαµπρότητά τους
Οι εκδηλώσεις του 3ηµέρου πανηγυριού της
Ζωοδόχου Πηγής στις Αχαρνές

Μ

ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για το Πανηγύρι
της Ζωοδόχου Πηγής στον ∆ήµο
Αχαρνών την Παρασκευή 13 Απριλίου
2018. Τόσο οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για
τον Εορτασµό της Ζωοδόχου Πηγής, όσο
και οι εκδηλώσεις του 3ηµέρου πανηγυριού
στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, ξεχώρισαν για την άρτια οργάνωση και τη λαµπρότητά τους, και προσέλκυσαν πλήθος
κόσµου.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
στο µήνυµα του στην κεντρική Πλατεία
Αχαρνών, ευχαρίστησε τους κατοίκους και
επισκέπτες του ∆ήµου Αχαρνών που
τίµησαν µε την παρουσία τους την κορυφαία Θρησκευτική και Πολιτιστική γιορτή του
∆ήµου Αχαρνών, καθώς και τους εργαζόµενους του ∆ήµου Αχαρνών και των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, τους καλλιτέχνες και
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που συµµετείχαν και δήλωσε σχετικά.
"Το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής έχει
καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ως ένας
από τους σηµαντικότερους – αν όχι ο
σηµαντικότερος - θρησκευτικός και πολιτιστικός θεσµός του τόπου µας και είναι ιερό
µας καθήκον αυτό να το διατηρήσουµε.
Κάθε χρόνο, σε αυτόν τον σκοπό εστιάζουν
οι προσπάθειες, της δηµοτικής αρχής , των
υπαλλήλων του ∆ήµου Αχαρνών, των Πολιτιστικών Φορέων και των Καλλιτεχνών που
συµµετέχουν στο Πανηγύρι της Ζωοδόχου
Πηγής.

χορών ∆Η.Κ.Ε.Α. να σέρνουν πρώτοι τον
χορό για το φετινό πανηγύρι.
Ακολούθησε η τιµητική Βράβευση του
πρώην Αρχιµουσικού της Φιλαρµονικής
Ορχήστρας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Αντώνη
Αµπαρτζάκη από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός και την Πρόεδρο της
∆ΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου. Ο κ. Αντώνης
Αµπαρτζάκης πρόσφατα αποσύρθηκε από
την ενεργό δράση αλλά όχι και από την διαρκή Πολιτιστική προσφορά στον ∆ήµο Αχαρνών.

Το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στον
∆ήµο Αχαρνών είναι µια αφορµή, χαράς και
διασκέδασης, ανταµώµατος και παρέας,
φιλίας και συντροφικότητας, καθώς επίσης
και µια αφορµή να δούµε τα πολλά που µας
ενώνουν σε αυτόν τον τόπο".

Η βραδιά "έκλεισε" µε συναυλία από την
Ορχήστρα της ∆Η.Κ.Ε.Α. και τη συµµετοχή
της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου
Αχαρνών σε τραγούδια που ερµή
νευσαν υπέροχα οι: Μαρίνα Μανωλάκου,
Μελίνα Τσάτσα και ο Νίκος Μπουρνέλης.

Οι τριήµερες εκδηλώσεις για το Πανηγύρι
της Ζωοδόχου Πηγής στον ∆ήµο Αχαρνών
ξεκίνησαν την Τετάρτη 11 Απριλίου µε
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: Αγίου Κωνσταντίνου Άνω Αχαρνών, Πελοποννησίων
Αχαρνών και το Τµήµα Παραδοσιακών

Συναυλία που εκτός από διασκέδαση και
κέφι, έδωσε την ευκαιρία σε όλους να διαπιστώσουν το υψηλό επίπεδο και το εύρος
µουσικής εκπαίδευσης του ∆ηµοτικού
Ωδείου Αχαρνών.
Η δεύτερη ηµέρα του Πανηγυριού της

Ζωοδόχου Πηγής, την Πέµπτη 12 Απριλίου
2018, ξεκίνησε νωρίς το απόγευµα µε τον
Αρχιερατικό Εσπερινό µετ΄ Αρτοκλασίας
στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου
Αχαρνών.
Ακολούθησε
το
πρόγραµµα
των
εκδηλώσεων του Πανηγυριού της
Ζωοδόχου Πηγής µε παραδοσιακούς χορούς από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του
∆ήµου Αχαρνών: Σύλλογος Κρητών Αχαρνών, Σύλλογος Παραδοσιακή Αναβίωση –
Αχαρναϊκή Κληρονοµιά, Εύξεινος Λέσχη
Αχαρνών και Αττικής "ο Καπετάν
Ευκλείδης" και Λαογραφικός Χορευτικός
Σύλλογος "ο Κόκκινος Μύλος".
Τη σκυτάλη της διασκέδασης "πήρε" ο
συντοπίτης µας ∆ηµήτρης Γιώτης, ο οποίος
ξεσήκωσε το πλήθος κόσµου που είχε
µαζευτεί στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών
και τη βραδιά "έκλεισε" ο Γιώργος
Τσαλίκης, ο οποίος απογείωσε τη διασκέδαση στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών και
κατενθουσίασε µικρούς και µεγάλους.
Ανήµερα της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 µετά τον Εόρτιο
Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
Ιερουργούντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρα, πραγµατοποιήθηκε η περιφορά της Εικόνας της Ζωοδόχου Πηγής.
Η λιτάνευση της εικόνας έγινε από, άγηµα
και υπό τους ήχους της Φιλαρµονικής του
Λιµενικού Σώµατος.
Στη συνέχεια, µε τις Ευλογίες του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, η Πρόεδρος
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας
Αχαρνών κ. Ειρήνη Λιόση, η Πρόεδρος του
Οµίλου Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχα

ρνών "Χρήστος Τσεβάς" κ. Ρένα
Κουµπούρη και µε την τιµητική παρουσία
του ζωγράφου Χρήστου Τσεβά, έγιναν τα
εγκαίνια της έκθεσης: "Αινείτε Αυτόν εν
χορδαίς και οργάνοις: Θρησκευτικές πανηγύρεις στις Αχαρνές", στο Μουσείο της
ΙΛΕΑ στην Κεντρική πλατεία Αχαρνών (αφιέρωµα στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής,
µε φωτογραφίες από το αρχείο του Αθανασίου Κατάρα) και στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Αχαρνών "Χρήστος Τσεβάς" (αφιέρωµα στα πανηγύρια των εξωκλησιών των
Αχαρνών). Η έκθεση "Αινείτε Αυτόν εν χορδαίς και οργάνοις: Θρησκευτικές πανηγύρεις στις Αχαρνές" διοργανώθηκε από την
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
και τον Όµιλος Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών "Χρήστος Τσεβάς".
Το βράδυ της ίδιας ηµέρας πραγµατοποιήθηκε η βράβευση της Ερµιόνης Σµύρνη
και του Ανδρέα Σκουδριανό, οι οποίοι διακρίθηκαν στον ∆ιαγωνισµό Έκθεσης για το
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, που διοργάνωσε
ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε το
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ. Στηη συνέχεια τον χορό
έσυραν: το Λύκειο Ελληνίδων παράρτηµα
Αχαρνών, ο Σύλλογος Θεσσαλών, ο Σύλλογος Ηπειρωτών και ο Σύλλογος Γυναικών
Θρακοµακεδόνων, αποσπώντας ενθουσιώδη χειροκροτήµατα για την άρτια παρουσία τους.
Το φετινό Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής
ολοκληρώθηκε µε µεγάλη λαϊκή συναυλία
µε τον Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσµο στην κεντρική πλατεία Αχαρνών και χάρισε µοναδικές στιγµές κεφιού
και διασκέδασης. Στη σκηνή ανέβηκε και ο
Χρήστος Μενιδιάτης ο οποίος τίµησε µε την
παρουσία του για µια ακόµη χρονιά το Πανηγύρι του ∆ήµου Αχαρνών.

10-θριάσιο
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΪΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΒΙ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ WWW.THRIASSIO.GR
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).∆ιαµορφωµένος
χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Για ψευδορκία κατηγορείται η 25χρονη που κατήγγειλε
βιασµό - Επιστρέφει στην αρχική της κατάθεση

Μ

προς πίσω από την
25χρονη που δήλωσε
πως προσπάθησαν να
την βιάσουν στο Γκύζη. Τώρα η
25χρονη επιστρέφει στην αρχική
της κατάθεση και ισχυρίζεται
ξανά ότι όντως έπεσε θύµα βιασµού.
Η 25χρονη είχε καταγγείλει ότι
έπεσε θύµα βιασµού νωρίς το
βράδυ της Τρίτης καθώς είχε
βγει από την κλινική που
εργαζόταν και κατευθυνόταν
στο αυτοκίνητό της. Η ύπαρξη
ενός επίδοξου βιαστή στο κέντρο της Αθήνας δεν µπορεί παρά
να θορυβήσει τους κατοίκους
αλλά και την ΕΛ.ΑΣ.
Η 25χρονη κατήγγειλε το βιασµό µε σκισµένα ρούχα και χαρακιές σε όλο της το
σώµα, λέγοντας ότι ο επίδοξος βιαστής την απείλησε µε µαχαίρι αλλά κατάφερε να
γλιτώσει καθώς τον χτύπησε .
Ωστόσο, στην κατάθεση της 25χρονης υπήρχαν κάποια σηµεία που δεν κόλλαγαν,
όπως το γεγονός ότι η νεαρή δεν είχε µαζί της την τσάντα της, πράγµα που θεωρείται απίθανο, ότι κατήγγειλε ότι ο επίδοξος βιαστής είχε τσιλιαδόρο που τον περίµενε σε µηχανή, αλλά, επίσης, ότι δεν βρέθηκε σχετικό υλικό από κάµερες ασφαλείας
σε καταστήµατα της περιοχής, ενώ κανένας από τους γείτονες δεν άκουσε τις φωνές
της νεαρής.
Όπως είχαν τονίσει αστυνοµικές πηγές στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, έπειτα από την καταγγελία
της κοπέλας, κάτι δεν πήγαινε καλά στα όσα υποστήριζε, ενώ ήταν περίεργο να περιµένει τον επίδοξο βιαστή της συνεργός µε µοτοσικλέτα.
Έπειτα από τις επίµονες ερωτήσεις των αστυνοµικών η 25χρονη έπεσε σε αντιφάσεις και τελικά παραδέχθηκε ότι «σκηνοθέτησε» την απόπειρα βιασµού της για ένα
προσωπικό θέµα της.
Ωστόσο, η 25χρονη επανέρχεται στην αρχική της κατάθεση και υποστηρίζει ότι
όντως υπήρξε απόπειρα βιασµού. Ο δικηγόρος της, µιλώντας στην πρωινή εκποµπή
του Epsilon είπε ότι η 25χρονη πελάτισσά του θα πάει να καταθέσει ξανά στην
ΕΛ.ΑΣ. ότι όσα πληροφορήθηκε από τις τηλεοράσεις «ότι δήθεν δεν έγινε εις βάρος
της απόπειρα βιασµού δεν είναι αλήθεια και ότι υπέγραψε µεν κάποιο κείµενο, του
οποίου το περιεχόµενο δεν της ανεγνώσθη, και σε κάθε περίπτωση η απόπειρα είναι
αλήθεια». «Η ίδια υποστηρίζει και ενώπιον µου αλλά και στις αρχές ότι είναι αλήθεια
η απόπειρα εναντίον της» συµπλήρωσε.

Τρία φορολογικά «φωτιά» που πάνε στις... καλένδες
Έτσι, όπως ήρθαν τα πράγµατα, οι φορολογικές αρχές θα
αναγκαστούν να οπισθοχωρήσουν σε αρκετά θέµατα.

Τον Ιούλιο θα υποβάλλουµε ακόµη φορολογικές δηλώσεις. Τον Αύγουστο, θα παραλαµβάνουµε ειδοποιητήρια για τον ΕΝΦΙΑ και θα τρέχουµε να κάνουµε καινούργιο
αίτηµα για να µην µας κόψει το φθηνό ρεύµα η ∆ΕΗ και τον Σεπτέµβριο θα πληρώνουµε τους φόρους επί δύο: και ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
Αυτό θα πει εορτασµός για την έξοδο από τα µνηµόνια…
Αν η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων αποφασίσει να λύσει τη σιωπή της µέσα
στην εβδοµάδα σε µια σειρά από κρίσιµα θέµατα τα οποία παραµένουν σε εκκρεµότητα, τότε είναι πιθανό το σύστηµα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να ανοίξει
προς το τέλος της εβδοµάδας. Αλλιώς, θα χρειαστεί να περιµένουµε µέχρι το τέλος
Απριλίου.
Σε µια χρονιά µε αρκετές αλλαγές (καινούργιο Ε3, ηλεκτρονικές πληρωµές µε αποδείξεις, ανάδειξη του θέµατος της φιλοξενίας σε κρίσιµο για την είσπραξη των κοινωνικών επιδοµάτων κλπ) τα 6,3 εκατοµµύρια των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να υποβληθούν σε χρονικό διάστηµα περίπου δύο µηνών. Αυτό σηµαίνει περίπου
100 χιλιάδες δηλώσεις ανά ηµέρα από την πρώτη ηµέρα µαζί µε τα Σαββατοκύριακα.
Κάτι τέτοιο µάλλον δεν µπορεί να θεωρηθεί ως πιθανό σενάριο ειδικά αν ληφθεί
υπόψη ότι τις πρώτες ηµέρες ακόµη και οι λογιστές θα ψάχνονται να εντοπίσουν τις
αλλαγές στην ηλεκτρονική εφαρµογή.
Τελειώνει ο Απρίλιος και τα ερωτήµατα σχετικά µε την υποβολή των φετινών
δηλώσεων παραµένουν αναπάντητα µε ευθύνη φυσικά της φορολογικής αρχής. Το
έντυπο Ε1 δεν έχει οριστικοποιηθεί (παρά το γεγονός ότι έχει διαρρεύσει εδώ και
εβδοµάδες), οι οδηγίες συµπλήρωσής του δεν έχουν δηµοσιευτεί ενώ εκκρεµούν
αποφάσεις και επί της συµπλήρωσης του εντύπου Ε3 που συµπληρώνεται από 1,4
εκατοµµύρια επαγγελµατίες και αγρότες και αποτελεί τη µεταρρύθµιση της φετινής
χρονιάς.
Έτσι, όπως ήρθαν τα πράγµατα, οι φορολογικές αρχές θα αναγκαστούν να οπισθοχωρήσουν σε αρκετά θέµατα και αυτό για να µην διαταραχθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από την οποία το υπουργείο Οικονοµικών περιµένει
να βεβαιώσει πάνω από 3,8-4 δις. ευρώ (άσχετα αν τα 300-400 εκατ. ευρώ θα χρειαστεί να τα επιστρέψει στο ένα εκατοµµύριο των φορολογουµένων που θα δικαιούνται και φέτος επιστροφής φόρου).
Υπό αυτά τα δεδοµένα:
1. ∆εν θα υλοποιηθεί η επιταγή του Συµβουλίου της Επικρατείας για ξεχωριστές
φορολογικές δηλώσεις. Χρονικά περιθώρια για πειραµατισµούς που θα αύξαναν τον
αριθµό των δηλώσεων από τα 6,3 εκατοµµύρια στα 8 εκατοµµύρια δεν υπάρχουν.
Έτσι, θα ακολουθηθεί η πεπατηµένη των προηγούµενων ετών.
2.
Ο κωδικός των ηλεκτρονικών πληρωµών θα είναι «ανοικτός» και θα
συµπληρώνει ελεύθερα ο καθένας όποιο ποσό θέλει. Υποτίθεται ότι στη συνέχεια θα
µπορούν να γίνονται έλεγχοι.
3. Το Ε3 ζητάει αναλυτικά στοιχεία και κατανοµή δαπανών ανά κατηγορία. Εϊναι
πιθανό στις οδηγίες που θα δοθούν την επόµενη εβδοµάδα στη δηµοσιότητα, να
ορίζεται ότι οι πολλοί που τηρούν τα απλογραφικά βιβλία, δεν θα χρειάζεται να
προχωρήσουν στην αναλυτική καταγραφή.

Θα συζητηθούν επίσης, η έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων, καθώς και
η οριστική παραλαβή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ» .
Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Θέµα 8ο :
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ
ΒΙΟΠΑ», σύµφωνα µε το άρθρο 61, του Ν. 4257/2014.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 9ο :
Έγκριση παραχώρησης του διατηρητέου κτιρίου του Ρολογιού στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Π.Κ.∆.Α. , κ. Μελέτιος
Μπουραντάς.

Θέµα 10ο : Λήψη απόφασης για: α)Την έγκριση
µετάβασης του ∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, στο 14ο
Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού
∆ικτύου Υγιών Πόλεων (20 & 21 Απριλίου 2018-∆ιδυµότειχο), β)Την έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την
κάλυψη των εξόδων µετάβασης του Γενικού Γραµµατέα
του ∆ήµου και γ) Την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
752,70€.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 11ο : Έγκριση χορήγησης αναστολής έξι (6)
µηνών για την εξόφληση των δόσεων της ρύθµισης επ`

ονόµατι Αντιγόνης Βρούβα, του Γεωργίου, µε διαγραφή
των σχετικών Χ.Κ., σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 125/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 13ο : Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ζ 1174
οικογενειακού τάφου στην κα VOSTRIKOVA NATALIYA,
ΤΟΥ GENNADII ΚΑΙ ΤΗΣ VALENTINA.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 15ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέµα 12ο : Έγκριση χορήγησης αναστολής έξι (6)
µηνών για την εξόφληση των δόσεων της ρύθµισης επ`
ονόµατι Περικλή Βρούβα, του Γεωργίου, µε διαγραφή των
σχετικών Χ.Κ., σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 126/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Θέµα 14ο : Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.
–

ΕΓΓΡΑΦΑ

–

12-θριάσιο

Συγχαρητήρια Επιστολή
Εντεταλµένου ∆ηµ. Συµβούλου Αντιπροέδρου Α/βάθµιας
Εκπ/σης Αντ. Κοναξή
για τις επιτυχίες των
2 ∆ηµοτικών Σχολείων
Ασπροπύργου
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ
120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

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

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24
στρέµµατα στη
θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208
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θριάσιο-13

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Το πόρισµα του Forum των Εφήβων προσκόπων της 34ης Π.Α.Π.Ε. αναλυτικά είναι το παρακάτω:
«Το θέµα που επιλέξαµε να επεξεργαστούµε αφορά
τις αυξανόµενες προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές
στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Μετά τη γενικότερη συζήτησή µας πάνω σε αυτό το
θέµα, προβληµατιστήκαµε ιδιαίτερα µε το ζήτηµα του
φυλετικού και κοινωνικού ρατσισµού. Συγκεκριµένα,
µας απασχόλησαν οι ρατσιστικές συµπεριφορές που
δέχονται οι πρόσφυγες και οι µετανάστες από τους
ντόπιους, κυρίως στον επαγγελµατικό και κοινωνικό
τοµέα. Άµεση συνέπεια αυτού είναι η ψυχολογική κατάπτωση και η ενδυνάµωση των προκαταλήψεων και των
στερεοτύπων.
Ως τρόπους αντιµετώπισης προτείνουµε, αρχικά, την
ανάληψη της ατοµικής ευθύνης από πλευράς των ντό-

πιων µε σκοπό την εξέλιξη της αυτογνωσίας και κυρίως
της αυτοκριτικής. Επίσης, είναι απαραίτητη η ενίσχυση
της ανθρωπιστικής και κοινωνικοπολιτικής παιδείας.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εφαρµογή προγραµµάτων
ένταξης προσφύγων. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα
Μ.Μ.Ε., προτείνουµε την αποφυγή προπαγάνδας και
της ρητορικής του µίσους που συνηθίζεται να προβάλλεται.
Πιστεύουµε ότι απαραίτητο µέτρο είναι η αλλαγή της
νοοτροπίας των πολιτών απέναντι στο προσφυγικόµεταναστευτικό ζήτηµα. Τέλος, είναι απαραίτητη η
συνεργασία των κρατών στα πλαίσια των διεθνών
οργανισµών.
Πρώτοι εµείς ως Πρόσκοποι, µέλη της µεγαλύτερης
εθελοντικής οργάνωσης νέων, οφείλουµε να είµαστε
ανεκτικοί και να αποδεχόµαστε το διαφορετικό.
Πιστεύουµε ότι είναι στο χέρι µας να αλλάξουµε την
κατάσταση αναλαµβάνοντας δράση. Ο κάθε Ανιχνευτής
αποτελεί έναν λίθο. Πολλοί τέτοιοι λίθοι χτίζουν έναν
τοίχο, δηλαδή την κοινότητα και όλοι µαζί συγκροτούµε το οικοδόµηµα του Προσκοπισµού.
Η ευθύνη για το µέλλον µας είναι στα χέρια µας!»

14-θριάσιο

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
ΑΣΠ ΡΟΠΥΡΓΟΣ

- 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
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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 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
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 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 10:00-13:00 ) (7.1.17)
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
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
Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
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)
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Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. 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.g
r. 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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ
Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο
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