
ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λίστα µε κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες για
κολύµπι στην Αττική δηµοσίευσε το Πανελλήνιο

Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.

ΜΕ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΕΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΤΖΑΜΑΡΙΑ
ΣΣττόόχχοοςς  λληησσττώώνν  τταα  ΕΕΛΛ..ΤΤΑΑ..  ττωωνν  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

∆ιανοµή τροφίµων και ειδών προσωπικής 
υγιεινής σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ 

σήµερα στον ∆ήµο Αχαρνών

O O ∆ήµαρχος Μεγαρέων εκπέµπει∆ήµαρχος Μεγαρέων εκπέµπει
sos sos για την αντιπληµυρική για την αντιπληµυρική 

θωράκιση της Νέας Περάµου θωράκιση της Νέας Περάµου 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΣΣττηηνν  ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηη
∆∆ιιοοίίκκηησσηη  

οο  ∆∆..  ΜΜπποουυρρααΐΐµµηηςς  
κατά της απόφασης της Ε.Ε

Ε∆ΣΝΑ για «σκουπίδια
πάνω στα σκουπίδια»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ OPERATION MANAGER
σσεελλ..  1155σσεελλ..    33

Εντοπίσθηκε φυτεία δενδρυλλίων
κάνναβης σε δύσβατη δασική

περιοχή στην Στεφάνη Βοιωτίας

Συνελήφθησαν οι τρεις 
αλλοδαποί υπεύθυνοι για την
οργάνωση, καλλιέργεια και 

εποπτεία της φυτείας

Αρ. Φύλλου 3478 Tετάρτη 18 Ιουλίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σσεελλ..  55

σσεελλ..    22--1111

σσεελλ..  22

σσεελλ..  66

Το έργο δηµοπράτησε και εκτελεί ο δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας και 
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόµενων µηνών.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
Ο∆ΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 

σσεελλ..    33

«Είµαστε διοίκηση των έργων και παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο τόπος µας αλλά και την ανάγκη 
αποκατάστασης των ζηµιών στη Μάνδρα, µε υπέρβαση των δυνάµεών µας και µε υπεράνθρωπες 

προσπάθειες δροµολογούµε τα έργα και τις παρεµβάσεις σε όλες τι ∆ηµοτικές Ενότητες. Είµαστε σίγουροι πως τα
αποτελέσµατα θα µας δικαιώσουν» δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη   

σσεελλ..  33



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 65011020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018   

Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα 
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98 

& Περσεφόνης, 2105547900
Μάνδρα

Ρούτης Κων σταν τίν ος Χ. 
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

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

Αχαρν ές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ 
Πάρν ηθος 102, 2102476440

Χαιδάρι
ΜΑΤΣΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

∆ιεύθυν ση: Θερµοπυλων  62, 
Τηλέφων ο: 21 0598 4393

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια                

Η θερµοκρασία από 23 έως 37
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αιµιλιανός, Αιµίλιος, Αιµιλιανή, Έµµυ, Αιµιλία

∆ιεθνής Ηµέρα Νέλσον Μαντέλα

Στόχος ληστών έγινε τα
ξηµερώµατα της Τρίτης
17/7 το υποκατάστηµα
των ΕΛ.ΤΑ. στα  Άνω
Λιοσίων, το οποίο βρίσκε-
ται στο κέντρο της πόλης,
στη συµβολή των οδών
Παναγούλη και Σωτήρη
Πέτρουλα.

Όπως αναφέρουν µαρτ-
υρίες, οι ληστές έφθασαν
στο τόπο της ληστείας µε
δύο Ι.Χ. οχήµατα, λίγο
µετά τις 4 το πρωί κατάφ-
εραν να εισέλθουν στο
χώρο του ταχυδροµείου,
έχοντας πιο πριν σπάσει
την τζαµαρία, την οποία
χτυπούσαν µε βαριο-
πούλες για περίπου 4 µε 5
λεπτά.

Οι δράστες, άρπαξαν
από το ταχυδροµείο το
χρηµατοκιβώτιο και έγιναν
«καπνός», φεύγοντας
από το σηµείο λίγα λεπτά
αφού κατέφθασε η
αστυνοµία. Από χθες το
πρωί τα ΕΛ.ΤΑ. παραµένουν κλειστά, λόγω της ληστείας.

ΜΕ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΕΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΤΖΑΜΑΡΙΑ
ΣΣττόόχχοοςς  λληησσττώώνν  τταα  ΕΕΛΛ..ΤΤΑΑ..  ττωωνν  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

Προσφυγή κατά της απόφασης της Ε.Ε του
Ε∆ΣΝΑ για απόθεση απορριµµάτων σε
κύτταρο της Α΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής,

το οποίο είχε σφραγιστεί µε προσωρινή κάλυψη και
επρόκειτο να δεντροφυτευτεί, κατέθεσε στην Απο-
κεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, το µέλος της Ε.Ε του
Ενιαίου Συνδέσµου και επικεφαλής της µείζονος
αντιπολίτευσης δήµου Φυλής ∆ηµήτρης Μπουρα-
ΐµης.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο
ίδιος: Η προσφυγή του κ. Μπουραΐµη έρχεται ως
συνέχεια της δέσµευσης που είχε δώσει σε συλλό-
γους, φορείς και κατοίκους του δήµου - κατά τη
διάρκεια της κοινής συνάντησης τους  µε πρωτο-
βουλία του Συλλόγου Τριτέκνων Φυλής - ότι θα
προσπαθήσει να ακυρώσει την εγκληµατική αυτή
απόφαση.

«Βρισκόµαστε σε µια περίοδο κατά την οποία
µπορούµε να αλλάξουµε την περιοχή, υλο-
ποιώντας το τρίπτυχο αποκατάσταση – απο-
ρρύπανση – ανάπλαση, διατηρώντας την κοινωνι-
κή συνοχή, προωθώντας την ανάπτυξη και δηµιο-
υργώντας τις προϋποθέσεις για να επικρατήσουν ο
νόµος και η τάξη» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Και προσθέτει: «Στο πλαίσιο αυτό, κάνουµε
πράξη τον κεντρικό βραχίονα της πολιτικής µας:
Ακούµε – Σχεδιάζουµε – Αλλάζουµε»

https://www.youtube.com/watch?v=O7ooNOwP-
9s 

Συνεχίζεται στη σελ. 11

ΣΣττηηνν  ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηη
∆∆ιιοοίίκκηησσηη  οο  ∆∆..  ΜΜπποουυρρααΐΐµµηηςς  
κατά της απόφασης της Ε.Ε Ε∆ΣΝΑ 

για «σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια»

φωτό:www.cityface.gr



O∆ήµαρχος Μεγαρέων
εκπέµπει sos για την
α ν τ ι π λ η µ υ ρ ι κ ή

θωράκιση της Νέας Περάµου
. Συγκεκριµένα, ο δήµαρχος
Μεγαρέων, Γρηγόρης
Σταµούλης, ζητεί µε έγγραφά
του, προς την Αντιπεριφέρεια
∆υτικής Αττικής έργα, για την
αντιπληµµυρική προστασία
της Νέας Περάµου και τη
διευθέτηση απορροής
Οµβρίων υδάτων στη Νέα
Πέραµο διερχόµενα µέσω
Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Με δύο έγγραφά του ( αριθµ.
Πρωτ: 12831 και 12832 / 12
Ιουλίου 2018) προς τον
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής
Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου, ο
∆ήµαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταµούλης, ζητεί
την κατασκευή τεχνικών έργων, για την αντιπληµµυρική
προστασία της Νέας Περάµου.

Συγκεκριµένα στο πρώτο έγγραφο ο κ. Σταµούλης αναφέρει:

«Έχει παρατηρηθεί ότι µετά από έντονες αλλά και συνήθεις
βροχοπτώσεις τα όµβρια ύδατα, που απορρέουν από τις
περιοχές Λουτρόπυργος και Νεράκι, εµποδίζονται να
καταλήξουν στην θάλασσα από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών
Κορίνθου και συγκεντρώνονται επί αυτής δηµιουργώντας µικρές
λίµνες.
Αυτό προκαλεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήµατα στο οδικό
δίκτυο αλλά και προβλήµατα ασφαλείας των οδηγών και των
κατοίκων της περιοχής.
Τα σηµεία στα οποία εντοπίζονται τα προβλήµατα είναι τα εξής:
α)Πειραϊκή Πατραϊκή β) Ταβέρνα «Φωτίου» γ: Ανατολικότερα
ταβέρνας «Φωτίου», δ:Πρατήριο υγρών καυσίµων (νυν

REVOIL), ε) Ταβέρνα
«Ανεµολόγιο» (πρώην
ΤΡΑΤΑ).
Παρακαλούµε όπως
µεριµνήσετε για των
κατασκευή τεχνικών έργων
διέλευσης των οµβρίων
υδάτων από την Παλαιά
Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου
για την οµαλή και ανεµπόδιστη
απορροή τους στον θαλάσσιο
αποδέκτη.»

Στο δεύτερο έγγραφο ο
∆ήµαρχος αναφέρει:
« Μετά τα πληµµυρικά
φαινόµενα, που
πραγµατοποιήθηκαν το
Νοέµβριο του 2017 αλλά και
αυτά, που συνέβησαν µόλις
πρόσφατα στις 26 και 27
Ιουνίου 2018 µε κύρια
παθούσα περιοχή αυτή της

Νέας Περάµου δηµιουργήθηκαν δυσεπίλυτες και
ανεπανόρθωτες βλάβες στον οικιστικό ιστό της πόλης, στους
κοινόχρηστους χώρους, στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα κοινής
ωφέλειας αλλά και στον λιµένα της Νέας Περάµου.
Συνέπεια αυτών των καταστάσεων ήταν να φράξει µε φερτές
ύλες η κλειστή διατοµή, που διέρχεται εντός της πόλεως της Ν.
Περάµου και καταλήγει στο λιµάνι.
Η συγκεκριµένη κλειστή διατοµή, ξεκινάει βορείως του βορείου
παράδροµου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και
καταλήγει στο λιµάνι της Νέας Περάµου.
Προκειµένου να αποφύγουµε σε µελλοντικό χρόνο παρόµοιες
καταστάσεις θεωρούµε απαραίτητη την ΑΜΕΣΗ κατασκευή
ανοικτής λεκάνης συγκέντρωσης των φερτών υλών µε µικρά
έργα ανάσχεσης των, στην συγκεκριµένη θέση αφετηρίας του
κλειστού αγωγού, έτσι ώστε να µην εισέρχονται εντός αυτού, και
να είναι εφικτή και έγκαιρη η αποµάκρυνση τους.
Απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή τεχνικού έργου στη

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 θριάσιο-3

∆ροµολογείται την Πέµπτη 
19 Ιουλίου 2018 η ανέγερση 
νέου Παιδικού Σταθµού 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

Λίγες µέρες µετά τη θεµελίωση του Παιδικού
στο Ζεφύρι, ανοίγει ο δρόµος για την ανέγερση
σύγχρονου Παιδικού Σταθµού και στη ∆ηµοτική
Ενότητα Φυλής. 

Ειδικότερα, ανάµεσα στα θέµατα που θα
συζητηθούν στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής,
την Πέµπτη 19 Ιουλίου 2018, περιλαµβάνεται και
η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο
Φυλής για την ανέγερση του Παιδικού Σταθµού
στη θέση Ζαϊτό της  ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής
και συγκεκριµένα στο ΟΤ 116 Β. 

Ο δρόµος άνοιξε µετά από συντονισµένες ενέρ-
γειες του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
Θανάση Σχίζα  και των επιστηµονικών συνερ-
γατών του ∆ηµάρχου Γιάννη Λιάκου και Μαρίνας
Νικολοπούλου, οι οποίοι συνεργάστηκαν για την
επίλυση του ιδιοκτησιακού και τη σύνταξη της
µελέτης.   

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε
2,159 εκατ. ευρώ, ενώ την εισήγηση του θέµατος
στο Περιφερειακό Συµβούλιο θα κάνει ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Γιάννης Βασιλείου.

∆ιανοµή τροφίµων και ειδών
προσωπικής υγιεινής 

σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ 
σήµερα στον ∆ήµο Αχαρνών

Η∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχαρνών ενηµερώνει τους δικαι-
ούχους του Προγράµµατος Επιχειρησια-

κού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλι-
κής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθει-
ας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ότι θα πραγµατο-
ποιηθεί διανοµή την Τρίτη 17/07/2018 (γράµµα Α
έως και Λ) και την Τετάρτη 18/07/2018 (γράµµα Μ
έως και Ω).

Η διανοµή περιλαµβάνει κρέατα, πουλερικά,
τρόφιµα µακράς διάρκειας, οπωρολαχανικά και
είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας.

Λόγω της µεγάλης ποσότητας των τροφίµων
που θα διανεµηθούν, παρακαλούνται οι δικαιούχοι
όπως µεριµνήσουν καταλλήλως για την µεταφορά
τους.

Η διανοµή θα γίνει και τις δύο ηµέρες από τις
09:00 έως τις 15:00, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
(Εργατικές Κατοικίες Προφήτη Ηλία). Για την παρ-
αλαβή των προϊόντων απαιτείται ταυτότητα, έγγρ-
αφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ και εξουσιοδότηση σε
περίπτωση µη παραλαβής από το δικαιούχο.

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Γεώργιος Α. Σταύρου

O O ∆ήµαρχος Μεγαρέων εκπέµπει ∆ήµαρχος Μεγαρέων εκπέµπει sos sos για τηνγια την
αντιπληµυρική θωράκιση της Νέας Περάµου αντιπληµυρική θωράκιση της Νέας Περάµου 

Το έργο δηµοπράτησε και εκτελεί ο δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας και 
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόµενων µηνών.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
Ο∆ΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 

Έ
να ακόµη έργο,
που αποσκοπεί
στη βελτίωση της

καθηµερινότητας των
κατοίκων του δήµου
Μάνδρας - Ειδυλλίας ,
µπήκε στις ράγες της
υλοποίησης. Πρόκειται
για την αποκατάσταση
της παραλιακής οδού
Αλεποχωρίου - Ακτή
Ποσειδώνος, η οποία
εκκρεµούσε για χρό-
νια, αλλά ο δήµος παρά
τα έντονα  προβλήµατα
που αντιµετωπίζει
λόγω των καταστροφ-
ικών πληµµυρών -  ‘’έτρεξε’’ τις διαδικασίες συνέταξε τις απαραίτητες µελέτες και δηµοπράτησε το έργο,
ώστε να ξεκινήσει µέσα στο καλοκαίρι. 
Ο εργολάβος έχει ήδη εγκατασταθεί,  οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, και οι µηχανικοί -τεχνικοί των αρµό-

διων υπηρεσιών του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι έτοιµοι να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και
να φέρουν εις πέρας το έργο εντός των επόµενων µηνών. Στόχος είναι η παράδοσή του εντός του 2018
καθώς είναι ύψιστης σηµασίας για την περιοχή διότι αποτελεί τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω του
επισκεπτών, µία πολυσύχναστη οδό από την οποία διέρχονται πλήθος οχηµάτων. Ειδικότερα, το έργο
περιλαµβάνει χωµατουργικές εργασίες – εκσκαφές, τεχνικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφαλτικές
εργασίες καθώς και διαγραµµίσεις του οδοστρώµατος.
Είµαστε διοίκηση των έργων και παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο τόπος µας αλλά και την ανάγ-
κη αποκατάστασης των ζηµιών στη Μάνδρα, µε υπέρβαση των δυνάµεών µας και µε υπεράνθρωπες
προσπάθειες δροµολογούµε τα έργα και τις παρεµβάσεις σε όλες τι ∆ηµοτικές Ενότητες. Είµαστε σίγο-
υροι πως τα αποτελέσµατα θα µας δικαιώσουν.» δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια  17 /07/2018
Αριθ. Πρωτ. :  24501

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

κάτω των  ορίων  του Ν.
4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ »
Α.Μ: 116 / 2018

προϋπολογισµού 249.990,20 €
(συµπ/ν ου Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Φυλής
προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των  ορίων  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
για την  αν άδειξη αν αδόχου για
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ
», εν δεικτικού προϋπολογισµού
συν ολικής αξίας 249.990,20€
(Προϋπολογισµός 201.605,00 € +
ΦΠΑ 24 %  48.385,20 €  =
249.990,20 €).
Η ∆απάνη θα καλυφθεί από τον
Κ.Α.: 30.7135.10033 του τακτικού
προϋπολογισµού του ∆ήµου του
οικονοµικού έτους 2018.  Κωδικός
CPV: 34992000-7 ( Πινακίδες  και
φωτεινές  πινακίδες ). 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθ-
εί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η καταληκτική ηµεροµην ία είν αι
η ∆ευτέρα 13-08-2018 και Ώρα:
17:00:00 µ.µ, κατά την  οποία
λήγει η προθεσµία παραλαβής
των  προσφ ορών  από το
σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η διαδι-
κασία αποσφ ράγισης θα ξεκιν ή-
σει µετά από (4) εργάσιµες ηµέρ-
ες, ήτοι ∆ευτέρα 20/08/2018 από
τους πιστοποιηµέν ους χρήστες
της πλατφ όρµας ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστηµα. Αριθµός Συστήµατος ∆ια-
γωνισµού στην πλατφόρµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ: 62199 
Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγω-

νισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστο-
ποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής κι απαιτείται να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Για την
έγκυρη συµµετοχή – ∆ιαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολο-
υθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας σύµβα-
σης, κατατίθεται από τους συµµετέχον-
τες οικονοµικούς φορείς, εγγυητική επι-
στολή συµµετοχής 2% επί του προϋ-
πολογισµού της δαπάνης χωρίς
Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό  των
τεσσάρων  χιλιάδων τριάντα δύο  ευρώ

(4.032,00 €). 
Προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα
µε την αναλυτική διακήρυξη. Η προθε-
σµία εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται
σε τέσσερις (4) µήνες, αρχόµενης από
την υπογραφή της σύµβασης.
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται
από ιδίους πόρους του ∆ήµου Φυλής.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορι-
κή ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δρα-
στηριότητα συναφή µε το αντικείµενο
της προµήθειας. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό

έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά
ορίζεται στο σχετικό άρθρο 2.2.1  της
∆ιακήρυξης.
∆εν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και
εναλλακτικές προσφορές.
Γλώσσα : Ελληνική.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρ-
υξης θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προµηθευτή που

θα ανακηρυχτεί ανάδοχος.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται και
από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία Ηρώων,
Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042759, Fax.
213 2042714. Οι ενδιαφερόµενοι οικο-
νοµικοί φορείς µπορούν να έχουν
πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του δια-
γωνισµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. καθώς και την
επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί
στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο
∆ηµοτικό κατάστηµα και στον Τύπο. 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια :17/07/2018
Αριθ. Πρωτ. :  24471

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
κάτω των  ορίων  του Ν.

4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο∆ΟΥ»

Α.Μ: 217/ 2017 προϋπολογισµού
100.000,00 € (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Φυλής
προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των  ορίων  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
για την  αν άδειξη αν αδόχου για

την  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
», εν δεικτικού προϋπολογισµού
συν ολικής αξίας 100.000,00 €
συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ
24%  (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: 80.612,00, στρογγ/ποιηση:
33,16€,  ΦΠΑ : €  19.354,84)
Η ∆απάνη θα καλυφθεί από τον
Κ.Α.: 15-6261.10001 του τακτικού
προϋπολογισµού του ∆ήµου του
οικονοµικού έτους 2018.  Κωδικός
CPV: 44 112 000 – 8 «∆ιάφορες
οικοδοµικές κατασκευές, 44 115
210 – 4 «Υλικά υδραυλικών εγκα-
ταστάσεων»,   317 20 000 – 9
«Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλι-
σµός».
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθ-
εί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ηµεροµην ία είν αι
η ∆ευτέρα 13-08-2018 και Ώρα:
17:30:00 µ.µ, κατά την  οποία
λήγει η προθεσµία παραλαβής
των  προσφ ορών  από το
σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Η διαδικασία αποσφ ράγισης θα
ξεκιν ήσει µετά από (4) εργάσιµες
ηµέρες, ήτοι ∆ευτέρα 20/08/2018
από τους πιστοποιηµέν ους χρή-
στες της πλατφ όρµας ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Αριθµός
Συστήµατος ∆ιαγωνισµού στην πλα-
τφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ: 62161 

Για την έγκυρη συµµετοχή στο δια-
γωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµι-
κοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφ-
ιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφ-
ιακής υπογραφής κι απαιτείται να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστηµα (Για την έγκυρη συµµετοχή
– ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολο-
υθώντας την διαδικασία εγγραφής.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς,
εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2%
επί του προϋπολογισµού της 

δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., που ανέρχε-
ται στο ποσό  των χιλίων εξακοσίων 

δώδεκα ευρώ και ενενήντα 
λεπτών (1.612,90  €). 

Προσφορές θα υποβληθούν σύµφ-
ωνα µε την αναλυτική διακήρυξη. Η
προθεσµία εκτέλεσης της υπηρεσίας
ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες, αρχό-
µενης από την υπογραφή της
σύµβασης.

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδο-
τείται από ιδίους πόρους του ∆ήµου
Φυλής.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµε-
τέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή
µε το αντικείµενο της υπηρεσίας. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό έχουν Προσφέροντες όπως
αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό
άρθρο 2.2.1  της ∆ιακήρυξης.
∆εν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές
και εναλλακτικές προσφορές.

Γλώσσα : Ελληνική.

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρ-
υξης θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον πάροχο που θα
ανακηρυχτεί ανάδοχος.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και
από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042759, Fax. 213 2042714. Οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβα-
ση στα τεύχη του διαγωνισµού επισ-
κεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
καθώς και την επίσηµη πλατφόρµα
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιε-
υθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ,
στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και στον
Τύπο. 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις για το
φοιτητικό επίδοµα

Ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του
φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου
Παιδείας.

Η πλατφόρµα θα παραµείνει ενεργή από τις 27 Ιουλίου έως τις 31 Ιουλίου.
Το επίδοµα είναι της τάξης των 1.000 ευρώ και αφορά το ακαδηµαϊκό έτος

2017-18. Για να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι το επίδοµα χρειάζεται να έχουν υπο-
βάλλει φορολογική δήλωση. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται από τον δικαι-
ούχο του επιδόµατος.  

Σε περίπτωση διαζευγµένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόµα-
τος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εµφανίζει ως προστα-
τευόµενο µέλος.

Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
-  είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
-  οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
-  είναι πάνω από 25 ετών  ή
-  είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξα-

ρτώµενο µέλος.
Η πρόσβαση στην εφαρµογή του στεγαστικού επιδόµατος γίνεται µε τους κωδι-

κούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν την αίτηση ή να οριστικοποιή-

σουν την αίτηση που αποθήκευσαν προσωρινά, στην πλατφόρµα: https://ste-
gastiko.minedu.gov.gr/.
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Λίστα µε κατάλληλες και ακα-
τάλληλες παραλίες για κολύµπι
στην Αττική δηµοσίευσε το
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών
Ερευνών.

Ανάµεσά τους αγαπηµένοι
προορισµοί των λουόµενων για
δεκαετίες όπως η Λούτσα, ο
Ωρωπός και ο Σχοινιάς.

Συνολικά 323 µετρήσεις πραγ-
µατοποίησε το ΠΑΚΟΕ σε παρ-
αλίες της Αττικής. Πήρε δείγµα
από το νερό σε αποστειρωµένα
µπουκάλια, τα µετέφερε σε
ψυγείο στα πιστοποιηµένα εργα-
στήρια, όπου σε διάστηµα έξι
ωρών έγιναν οι αναλύσεις.

Το κέντρο εξέτασε τις εξής παρ-
αµέτρους:

• Κολοβακτηρίδια
• Εντερόκοκκοι
• Ε-Coli
• Φυσικοχηµικές παράµετροι (απορρυπαντικά, ορυ-

κτέλαια, φαινόλες) και µη εργαστηριακά εκτιµούµενες
οπτικές παράµετροι (χρώµα, επιπλέοντα
αντικείµενα,θολερότητα).

Κυρίως παρακολουθούνται οι ακτές που συγκεν-
τρώνουν σηµαντικό αριθµό λουοµένων, καθώς επίσης
και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
από αισθητική, τουριστική, περιβαλλοντική άποψη κ.λπ.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας: Από τις 323 παραλίες
οι 252 (78.2%) είναι κατάλληλες παράλιες για
κολύµβηση και οι 71 (22%) είναι ακατάλληλες.

Πιο συγκεκριµένα οι ακατάλληλες παραλίες είναι οι
εξής:

-παραλία Ελευσίνας
-παραλία Νεράκι, στη Νέα Πέραµο δίπλα στη Σχολή

Πυροβολικού -και στην παραλία κοντά στο στρατόπεδο
Αντρές Καλλίνοκης

-στη Σαλαµίνα

-στην Κακιά Σκάλα
-στην Κινέτα, στους Αγίου Θεοδώρους
-στην Κακιά Θάλασσα (στην παραλία Κερατέας)
-στην παραλία στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη
-στην παραλία Αρτέµιδα στη Λούτσα
-στην παραλία του Σχοινιά
-στην Αγία Μαρίνα στην παραλία Ειρήνης
-στην παραλία Ωρωπού στο Φάρο και στην παραλία

Σκάλα Ωρωπού
-στην παραλία Χαλκούτσι, στο ∆ήλεσι (στην αρχή της

παραλίας)
-στην πλαζ του Αγίου Κοσµά
-κάποια σηµεία στην παραλία Γλυφάδας και της

Βούλας
-στην παραλία στο Καβούρι
-στην αριστερή παραλία στον Φλοίσβο
-Αγία Μαρίνα
-Πειραιάς στην πλατεία Αλεξάνδρας
-Αλεποχώρι
-Πόρτο Γερµενό (Άγιο Νικόλαο)
-Ορµός της Σαλαµίνας
-Ξένο

ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Λίστα µε κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες για κολύµπι στην
Αττική δηµοσίευσε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.

ΕΧΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΗ ΚΟΡΩΝΗ;
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆
ε θέλουµε να κρίνουµε τον Πρωθυπουργό ούτε τ’ αδέρφια
του και  τα προσωπικά του δεδοµένα. Άς τους κρίνει  ο Θεός
και  ο λαός για τα καλά ή τα κακά που µπορεί  να έχουν

κάνει . Τα εν οίκω µη εν δήµω όµως έλεγαν οι  Αρχαίοι  Ηµών πρό-
γονοι . Άλλωστε, ουδείς αναµάρτητος, όπως λέει  και  το ευαγγέλιο.
∆ε πρέπει  λοιπόν να ξεχνάµε ότι  ο καθένας από µας τους κρι τές,
θα ήθελε αν µπορούσε να βοηθήσει  την οικογένειά του και  θα το
έκανε αν ήταν στο χέρι  του. Όταν όµως είσαι  Πρωθυπουργός δεν
έχεις το δικαίωµα να µεριµνήσεις για τίποτα και  για κανέναν
µπροστά στο εθνικό συµφέρον, γιατί  διαφορετικά η κατακραυγή
του λαού, θα στο ανταποδώσει  ανάλογα.

Και  κάτι  ακόµα. ∆εν δικαιολογεί ται  κανείς αν δεν εί ναι  ένοχος.
Η παρέµβαση στο Σκαι , του κ. Ματζουράνη, που παραδέχθηκε ότι
ο κ. ∆ηµήτρης Τσίπρας, όχι  µόνον δικάστηκε επειδή η εταιρεία του
υπέβαλε πλαστή ασφαλιστική ενηµερότητα για να λάβει  ένα
δηµόσιο έργο ύψους 1,1 εκ. ευρώ, αλλά και  ότι  δεν εξέτισε την
ποινή του χάριν και  µόνον του φωτογραφικού νόµου του κ. Παρασ-
κευόπουλου που παρέγραψε το αδίκηµά του, δεν εί ναι  απλά
δικαιολογία εί ναι  καθαρή απόδει ξη κολάσιµης πράξης. ∆εν µπο-
ρούµε να κρίνουµε αν υπάρχει  πολι τι κή σκοπιµότητα της συγκε-
κριµένης πράξης, µπορούµε όµως να πούµε ότι  εί ναι  προσω-
πικό και  οικογενειακό θέµα της οικογένειας Τσίπρα. Πρέπει
όµως να σχολιάσουµε και  να αναρωτηθούµε: Σε ποια ευρωπαϊκή
χώρα θα επιχειρούσε ο αδερφός του πρωθυπουργού να δι εκδική-
σει  δηµόσιο έργο µε πλαστή ασφαλιστική ενηµερότητα;

Είναι  αδιανόητο µια ιδιωτική εταιρεία που ανήκει  στα αδέλφια
του πρωθυπουργού να συναλλάσσεται  µε το ∆ηµόσιο, πόσο µάλ-
λον να κάνει  χρήση πλαστών εγγράφων. 

«Σύµφωνα µε την εφηµερίδα “Παραπολι τι κά” η τεχνική εταιρ-
εία ∆ίοδος η οποία ανήκει  στα αδέλφια του πρωθυπουργού,
∆ηµήτρη Τσίπρα και  Ζανέτ Τσίπρα  “πέτυχε” το 2016 τη ρύθµιση
ενός δάνειου της, ύψους 243.544 ευρώ, µε µηνιαί ες δόσεις, κατορ-
θώνοντας να αποπληρώνει  ένα δάνειο µε µόλις 300 ευρώ το µήνα,
όταν µόνον τα µηνιαία τοκοχρεολύσια εί ναι  άνω των 1000 ευρώ. 

Κατασκευή και αποκατάσταση 
πεζοδροµίων σε οδούς 
του ∆ήµου Αχαρνών

Ένα ευρύ πρόγραµµα αποκαταστάσεων ή/και κατασκευών πεζοδροµίων βρίσκεται
σε εξέλιξη από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών σε διάφ-
ορες οδούς και λεωφόρους του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόµενος από τον Γενικό Γραµ-
µατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη, επισκέφθηκαν  τα συνεργεία του
∆ήµου Αχαρνών που εκτελούν εργασίες αποκατάστασης ή κατασκευής πεζοδροµίων
στην οδό Λιοσίων, πλησίον της κεντρικής πλατείας Αχαρνών και στη λεωφόρο Αθηνών
και ενηµερώθηκαν για τις εργασίες στα συγκεκριµένα σηµεία αλλά και για τον προγρ-
αµµατισµό των συνεργείων αποκατάστασης  στα επόµενα σηµεία.

Όπως τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός: "Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών, εκµεταλλευόµενη τεχνογνωσία και σωστό προγραµ-
µατισµό, παρεµβαίνει ταυτόχρονα σε αρκετά σηµεία στον ∆ήµο Αχαρνών, δίνοντας
λύσεις που σχετίζονται, µε την αποκατάσταση βλαβών, την αισθητική αναβάθµιση,
αλλά και τη δηµιουργία ασφαλέστερων υποδοµών για πεζούς ή/και τροχοφόρα, ενώ
παράλληλα εκπονεί σηµαντικές Μελέτες και δηµοπρατεί ουσιώδη έργα υποδοµών
υψηλών τεχνικών προδιαγραφών στον ∆ήµο Αχαρνών" 
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Εντοπίσθηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη 
δασική περιοχή στην Στεφάνη Βοιωτίας
Συνελήφθησαν οι τρεις αλλοδαποί υπεύθυνοι για την οργάνωση, καλλιέργεια και εποπτεία της φυτείας

Η
Υποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών  της ∆ιεύθυν σης Ασφαλείας Αττικής,
στο πλαίσιο ειδικών  δράσεων , εξερεύν ησης περιοχ ών  πρόσφορων  για
καλλιέργεια δεν δρυλλίων  κάν ν αβης και καταστολής της δράσης καλλιεργ-

ητών , εν τόπισε σε δύσβατη δασώδη περιοχ ή στην  Στεφάν η Βοιωτίας, φυτεία µε
δεν δρύλλια κάν ν αβης.

Στη συν έχ εια και µετά από πολυήµερη επιτήρηση-κατόπτευση του χ ώρου της
φυτείας, διαπιστώθηκε η χ ωροταξική διάταξη και το εύρος της, η υποδοµή διαµο-
ν ής των  υπεύθυν ων  της καλλιέργειας και της ύδρευσης της φυτείας, εν ώ
εν τοπίσθηκαν  οι υπεύθυν οι-καλλιεργητές εν τός του χ ώρου και πιστοποιήθηκε η
δραστηριότητά τους.

Κατόπιν  των  αν ωτέρω, πρωιν ές ώρες της 12-7-2018, οργαν ώθηκε επιχ είρηση από
την  Υποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών  της ∆ιεύθυν σης Ασφαλείας Αττικής, σε συν ερ-
γασία µε την  Ε.Κ.Α.Μ. και αστυν οµικούς της ∆ιεύθυν σης Αστυν οµίας Βοιωτίας, για την
σύλληψη των  καλλιεργητών  και την  εκρίζωση των  δεν δρυλλίων .

Κατά τη διάρκεια της επιχ είρησης, συν ελήφθησαν  οι τρείς (3) αλλοδαποί υπεύθυν οι
για την  οργάν ωση, καλλιέργεια και εποπτεία της φυτείας, ηλικίας 25, 28 και 37 ετών .
Αν αζητείται οµοεθν ής συν εργός τους.

Σηµειών εται ότι ο 37χ ρον ος συλληφθείς τυγχ άν ει δραπέτης Σωφρον ιστικού Καταστή-
µατος, στο οποίο ήταν  έγκλειστος για αν θρωποκτον ία από πρόθεση και παράβαση της
Νοµοθεσίας περί ν αρκωτικών

Επίσης εκριζώθηκαν  -970- δεν δρύλλια κάν ν αβης και κατασχ έθηκε ο εξοπλισµός που
χ ρησιµοποιείτο από τους καλλιεργητές ( λάστιχ α ποτίσµατος, σκαπτικά εργαλεία κλπ).

Επιπρόσθετα, στο παράπηγµα που βρισκόταν  εν τός του χ ώρου της φυτείας, βρέθη-
κε και κατασχ έθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάν ν αβης βάρους -30,9- γραµµαρίων .

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών  Θηβών .

Απορρίφθηκε το αίτηµα 
αποφυλάκισης των 
Ελλήνων στρατιωτικών

Νέα άρνηση του τουρκικού 
διακαστηρίου στην αποφυλάκιση 
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών
που κρατούνται επί 140 ηµέρες 
στις φυλακές της Αδριανούπολης

Νέα άρν ηση του τουρκικού διακα-
στηρίου στην  αποφυλάκιση των  δύο
Ελλήν ων  στρατιωτικών  που κρατούν ται
επί 140 ηµέρες στις φυλακές της Αδρια-
ν ούπολης χ ωρίς ν α τους έχ ουν  απαγγε-
λθεί κατηγορίες. 

Πρόκειται για το 5ο αίτηµα αποφυλάκι-
σης που είχ ε κατατεθεί από τους δικ-
ηγόρους των  Αγγελου Μητρετώδη και
∆ηµήτρη Κούκλατζη. 

Το τέταρτο αίτηµα είχ ε απορριφθεί στις
19 Ιουν ίου.

Οι δύο Ελλην ες στρατιωτικοί κρα-
τούν ται στις φυλακές της Αδριαν ούπολ-
ης από την  1η Μαρτίου. 

Προκειµέν ου ν α καµφθεί η αρν ητική
στάση του τουρκικού δικαστηρίου που
λέει όχ ι στην  αποφυλάκισή τους επειδή
δεν  έχ ουν  µόν ιµη κατοικία στην
Τουρκία, προωθήθηκε ν οµοθετική ρύθµι-
ση στη Βουλή µε την  οποία οι 2 Έλλην ες
στρατιωτικοί, µετατίθεν ται στην  Τουρκία,
όπου  έχ ουν  σταθερή κατοικία.
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ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ 

Θα απασχολήσει την αυριανή
συνεδρίαση της Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής δήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Συν εδριάζει η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του δήµου
Μάν δρας - Ειδυλλίας που
θα γίν ει την  Πέµπτη
19.7.2018 και ώρα 18:00
στο ∆ηµοτικό Μέγαρο της
∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μάν -
δρας στην  αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου , µε
θέµατα ηµερήσιας διάταξης
τα παρακάτω:

1. Xορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας
µουσικής στην  επιχ είρηση υγειον οµικού εν διαφέρον -
τος του Ιωάν ν η Γκιόκα
2.Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µου-
σικής στην  επιχ είρηση υγειον οµικού εν διαφέρον τος
της εταιρείας «ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΑΣ ΙΚΕ»
3.Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µου-
σικής στην  επιχ είρηση υγειον οµικού εν διαφέρον τος
της Βασιλικής Ευθυµίου
4. Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας
µουσικής στην  επιχ είρηση υγειον οµικού εν διαφέρον -
τος του Παν αγιώτη Ιωάν ν η Ευθυµίου
5. Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας
µουσικής στην  επιχ είρηση υγειον οµικού εν διαφέρον -
τος του Χρήστου ∆ήµα

ΒΒοοήήθθηηµµαα  ααννεερργγίίααςς  336600  €€  
--  ΟΟιι  δδιικκααιιοούύχχοοιι  &&  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς

ΤΤην Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, το ύψος
και τη διάρκεια χορήγησης του βοηθήµατος ανε-
ργίας, σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχο-
λούµενους (π.χ. δικηγόρους, µηχανικούς, γιατρ-
ούς), υπέγραψαν η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη
Αχτσιόγλου και οι Υφυπουργοί Τάσος Πετρόπουλος
και Νάσος Ηλιόπουλος.

Η δυνατότητα λήψης του βοηθήµατος ανεργίας
δίνεται για πρώτη φορά σε αυτοτελώς και ανεξα-
ρτήτως απασχολούµενους, παρότι η σχετική εισφ-
ορά καταβάλλεται από το 2011.

Συγκεκριµένα, δικαιούχοι του βοηθήµατος είναι ασφαλισµένοι που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι βάσει γενικών,
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ και
καταβάλλουν εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων
– Κλάδος ασφαλισµένων τέως ΕΤΑΑ.

Το βοήθηµα ανεργίας ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ µηνιαίως και θα χορηγείται για χρονικό διάστηµα 3 έως 9
µηνών, ανάλογα µε το χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου. Θα καταβάλλεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕ∆,
µετά από έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που ορίζει η Υπουργική Απόφαση.

12 εκ. ευρώ από το ΑΚΑΓΕ 
για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ε
γκρίθηκε η µεταφορά ποσού των  12 εκατ. ευρώ
από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Γεν εών  (ΑΚΑΓΕ) στην  Ελλην ική Εταιρεία Τοπι-

κής Αν άπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για την
κάλυψη λειτουργικών  δαπαν ών  του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι»

Πρόκειται για τη δεύτερη δόση, που αφορά στο 30%
του εκτιµώµεν ου συν ολικού ποσού των  40 εκατ. ευρώ,
που αν αλογεί στο ΑΚΑΓΕ για τις υπηρεσίες του προ-
γράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι», οι οποίες παρασχ έθη-
καν  και θα παρασχ εθούν , από την  1η Ιαν ουαρίου
2018 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018, στους συν ταξιούχ ο-
υς των  φορέων  κοιν ων ικής ασφάλισης και του
∆ηµοσίου.

Αυτό ορίζει Κοιν ή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του
αν απληρωτή υπουργού Οικον οµικών , Γιώργου Χουλια-
ράκη και της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχ τσιόγλου, η
οποία δηµοσιεύθηκε στη «∆ιαύγεια».

Σύµφων α µε την  ΚΥΑ, η µεταφορά του ποσού στην
ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα γίν ει από τον  Λογαριασµό Ταµειακής
∆ιαχ είρισης-Εισφορά Αλληλεγγύης Συν ταξιούχ ων  (ΕΑΣ)
του ΑΚΑΓΕ, ο οποίος τηρείται στην  Τράπεζα της Ελλά-
δος, µε έκδοση επιταγών .

Προκήρυξη για πρόσληψη καθαριστών/ριών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών

Π
ροκήρυξη για την πλήρωση 56 θέσεων καθαριστών/ριών στη Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή
και 53 θέσεων στη ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Αχαρνών για την κάλυψη των αναγ-
κών καθαριότητας σχολικών µονάδων για το διδακτικό έτος 2018-19 µε σύµβαση έργου διάρ-

κειας από 01/09/2018 έως και 30/06/2019.
Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο των

Σχολικών Επιτροπών, Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα στις Αχαρνές από τη ∆ευτέρα 16-7-2018 έως και
την Παρασκευή 20-7-2018 και ώρες 9:00 έως 12:00 π.µ.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου/ης.
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου µε άδεια

παραµονής.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά.
• Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι  ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα

2132072509 και 2132072434
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Στην... αγκάλη του ∆ηµοσίου οδηγούνται πλέον
εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα ιδιωτών, όχι γιατί
οφείλουν κάποια δυσθεώρητα ποσά στην εφο-

ρία, αλλά απλώς και µόνον από τις αποποιήσεις κληρο-
νοµιών, σύµφωνα µε την "Καθηµερινή".

Οπως γράφει η εφηµερίδα, σύµφωνα µε στοιχεία
φορέων της αγοράς ακινήτων, υπολογίζεται ότι το 2017
οι αποποιήσεις κληρονοµιών ξεπέρασαν τις 135.000,
είτε λόγω αδυναµίας των κληρονόµων να πληρώσουν
τον φόρο κληρονοµιάς είτε επειδή εκτιµούν ότι δεν θα
µπορέσουν να ανταποκριθούν µελλοντικά στο κόστος
κατοχής του ακινήτου, π.χ. λόγω υψηλού ΕΝΦΙΑ και
συµπληρωµατικού φόρου. Πρόκειται για χαρακτηριστικό
δείγµα της απόγνωσης χιλιάδων νοικοκυριών, που, υπό
το οικονοµικό και φορολογικό βάρος που συνεπάγεται
πλέον η κατοχή ακινήτου, σπεύδουν να το εκχωρήσουν
στο δηµόσιο δωρεάν!

Την ίδια στιγµή, το µεγαλύτερο µέρος των κατοικιών
της χώρας παραµένει απαξιωµένο, ενώ η απουσία αγο-
ραστικής ζήτησης είναι δεδοµένη. Ετσι, δυσχεραίνεται
ακόµα και το προφανές, δηλαδή η δυνατότητα των κληρ-
ονόµων να εντοπίσουν αγοραστή και, σε συνεννόηση
µαζί του, να προχωρήσουν στην αποδοχή κληρονοµιάς
και έτσι να µπορέσουν να πωλήσουν τουλάχιστον το
ακίνητό τους και να βελτιώσουν την οικονοµική τους
κατάσταση.

Σύµφωνα µε τον ορκωτό εκτιµητή κ. Μπάµπη Χαρα-
λαµπόπουλο, επιστηµονικό σύµβουλο της Solum
Property Solutions και πρώην πρόεδρο του Ελληνικού
Ινστιτούτου Εκτιµητικής, «το ακίνητο αποτελεί πλέον
άγος. Τα χρόνια της κρίσης οι κατοικίες έχασαν κατά
µέσον όρο το 45% της αξίας τους και αυτή την περίοδο

σηµειώνεται µια σταθεροποιητική τάση».
Υπενθυµίζεται ότι, µε βάση πρόσφατα στοιχεία της

Eurostat, προκύπτει πως η Ελλάδα είναι – µακράν της
δεύτερης– η χώρα µε τη µεγαλύτερη επιβάρυνση σε ό,τι
αφορά τις δαπάνες στέγασης, καθώς ο αριθµός των
Ελλήνων που είναι υπερβολικά επιβαρυµένος µε δαπά-
νες στέγασης είναι τετραπλάσιος του ευρωπαϊκού µέσου
όρου. Συγκεκριµένα, το 2016, στην Ελλάδα το ποσοστό
των νοικοκυριών τα οποία δαπανούν περισσότερο από
το 40% του διαθέσιµου εισοδήµατός τους για την κάλυψη
αναγκών στέγασης ανήλθε σε 40,5%, τη στιγµή που ο
ευρωπαϊκός µέσος όρος δεν ξεπερνάει το 11,1%. Η εικό-
να είναι σχεδόν αµετάβλητη την τελευταία τριετία, καθώς
το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει σε 40,9%,
έναντι 11,3% του µέσου όρου της Ε.Ε. και το 2014 σε
40,7% (11,5% στην Ε.Ε.). Ως δαπάνες στέγασης
λογίζονται ο φόρος ή το τέλος που συνδυάζεται µε την
κατοχή ακινήτου και όλα τα έξοδα για τη συντήρηση και

τη διαµονή σε αυτό, όπως
π.χ. θέρµανση, ηλεκτρικό
ρεύµα, ύδρευση, τηλέφωνο
κτλ.

Σύµφωνα µε τον κ. Χαρα-
λαµπόπουλο, «έχουµε
πλέον διαµορφωµένη µια
αγορά δύο ταχυτήτων στην
Ελλάδα. Η πρώτη αφορά σε
ξενοδοχεία, κατοικίες κατάλ-
ληλες για βραχυχρόνια µίσθ-
ωση, µονοκατοικίες σε περ-
ιοχές που δεν έχουν επηρε-
αστεί από την κρίση, όπως
π.χ. η Μύκονος και η Σαντο-
ρίνη, σύγχρονα κτίρια

αποθηκών και γραφεία πολύ υψηλών προδιαγραφών,
που αποτελούν βασική επενδυτική επιλογή των ΑΕΕΑΠ.
Η δεύτερη ταχύτητα αφορά όλα τα υπόλοιπα χιλιάδες
ακίνητα της χώρας, όπως π.χ. γραφεία και καταστήµατα
µεγάλης ηλικίας και σε σηµεία χαµηλής εµπορικότητας,
κατοικίες και παλιά βιοµηχανοστάσια που µένουν στα
αζήτητα.

Εν τω µεταξύ, ενόψει των νέων αντικειµενικών αξιών
που θα ισχύσουν από τις αρχές του 2019, ο κ. Χαρα-
λαµπόπουλος επισηµαίνει ότι αυτό που πρέπει να εξετά-
σουν οι ενδιαφερόµενοι για γονικές παροχές, δωρεές και
άλλες µεταβιβάσεις είναι αν η νέα τιµή ζώνης που έχει
ανακοινωθεί είναι χαµηλότερη ή υψηλότερη από την
παλαιά. «Αν είναι χαµηλότερη κάνουν τη µεταβίβαση
από το νέο έτος, ενώ αν η νέα τιµή ζώνης είναι υψηλότε-
ρη κάνουν τη µεταβίβαση εντός του 2018», αναφέρει ο κ.
Χαραλαµπόπουλος.

ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς  
δδηηλλώώσσεειιςς  22001188::
1100  µµέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  εεκκππννοοήή  11

εεκκααττ..  δδηηλλώώσσεειιςς  εεκκττόόςς  TTAAXXIISSnneett

ΜΜεε  µµόόλλιιςς  1100  ηηµµέέρρεεςς  νναα  ααπποοµµέέννοουυνν  γγιιαα  ττηηνν
λλήήξξηη  ττηηςς  ππααρράάτταασσηηςς  µµέέννοουυνν  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν
σσχχεεδδόόνν  11  εεκκααττ..  φφοορροολλοογγιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  ττοο
22001188

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΑΑννεεξξάάρρττηηττηηςς  

ΑΑρρχχήήςς  ∆∆ηηµµοοσσίίωωνν  ΕΕσσόόδδωωνν,,  έέωωςς  σσήήµµεερραα
έέχχοουυνν  υυπποοββλληηθθεείί  σσττοο  TTaaxxiissnneett  55..117733..447788
δδηηλλώώσσεειιςς  ΕΕ11  κκααιι  έέχχοουυνν  εεκκκκααθθααρριισσττεείί
55..115555..114499,,  εεννώώ  έέχχοουυνν  υυπποοββλληηθθεείί  κκααιι
22..558822..556611  δδηηλλώώσσεειιςς  ΕΕ22  κκααιι  11..113344..556611
δδηηλλώώσσεειιςς  ΕΕ33..

ΑΑππόό  ττιιςς  55..115555..114499  εεκκκκααθθααρριισσµµέέννεεςς
δδηηλλώώσσεειιςς  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  οοιι
22..447744..669900  δδηηλλώώσσεειιςς  εείίννααιι  µµηηδδεεννιικκέέςς  ((ττοο  4488%%
ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ)),,  οοιι  22..001144..333366  εείίννααιι  χχρρεεωωσσττιικκέέςς
((ττοο  3399,,0077%%  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ))  κκααιι  οοιι  666666..112233
δδηηλλώώσσεειιςς  εείίννααιι  ππιισσττωωττιικκέέςς  ((ττοο  1122,,9922%%  ττοουυ
σσυυννόόλλοουυ))..

ΈΈωωςς  σσήήµµεερραα  οοιι  χχρρεεωωσσττιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ααννττιι--

σσττοοιιχχοούύνν  σσεε  σσυυννοολλιικκόό  φφόόρροο  22,,1144  δδιισσ..  εευυρρώώ  ήή
σσεε  µµέέσσοο  φφόόρροο  11..006666  εευυρρώώ  ααννάά  φφοορροολλοογγοούύµµεε--
ννοο..  

ΟΟιι  ππιισσττωωττιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσεε
εεππιισσττρροοφφήή  φφόόρροουυ  226633  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ήή  339955  εευυρρώώ
ααννάά  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοο..

ΝΝαα  σσηηµµεειιωωθθεείί  ππωωςς  ππέέρρυυσσιι  όότταανν  οολλοοκκ--
λληηρρώώθθηηκκεε  ηη  εεκκκκααθθάάρριισσηη  οοιι  χχρρεεωωσσττιικκέέςς
δδηηλλώώσσεειιςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύσσαανν  σσεε  σσυυννοολλιικκόό  φφόόρροο
33,,88  δδιισσ..  εευυρρώώ  ήή  σσεε  µµέέσσοο  φφόόρροο  11..449922  εευυρρώώ  ααννάά
φφοορροολλοογγοούύµµεεννοο..  

ΟΟιι  ππιισσττωωττιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύσσαανν  σσεε
εεππιισσττρροοφφήή  φφόόρροουυ  337744  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ήή  338844εευυρρώώ
ααννάά  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοο..

ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟΠΠΠΠΟΟΟΟΙΙΙΙΗΗΗΗΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΚΚΚΚΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΟΟΟΟΝΝΝΝΟΟΟΟΜΜΜΜΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ    ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΝΝΝΝΑΑΑΑ    ΓΓΓΓΛΛΛΛΙΙΙΙΤΤΤΤΩΩΩΩΣΣΣΣΟΟΟΟΥΥΥΥΝΝΝΝ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ    ΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ        
Σπεύδουν οι Έλληνες να εκχωρήσουν κληρονοµιές ακινήτων στο δηµόσιο δωρεάν!
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Μπορεί σε λιγότερο από 40
ηµέρες η χώρα να βγαίνει
«πανηγυρικά» από τα µνηµό-

νια ωστόσο από το τέλος του µήνα
αρχίζει ένα «καυτό» φορολογικά εξάµηνο
όπου επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα πρέ-
πει να πληρώσουν 10,8 δισ. ευρώ για έξι
φόρους.

Τους έξι διαφορετικούς φόρους που θα
αρχίσουν να αποπληρώνονται από το
τέλος Ιουλίου κωδικοποιεί σε ενηµερω-
τικό της σηµείωµα η ΕΣΕΕ σηµειώνοντας
ότι µέχρι το τέλος Ιουλίου περίπου 2,5
εκατ. νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν
καταβάλει στα δηµόσια ταµεία ένα ποσό
συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,1 δισ.
ευρώ για να εξοφλήσουν την πρώτη δόση
των φόρων που θα έχουν βεβαιωθεί από
την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών
προσώπων (συµπεριλαµβανοµένης της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης - συνολικά
προβλεπόµενα έσοδα από 3 διµηνιαίες
δόσεις ΦΕΦΠ ύψους περίπου 3,5 δις
ευρώ).

Ακολουθούν άλλες δύο δόσεις, συνολι-
κού ύψους άνω των 2,2 δισ. ευρώ, η
πρώτη εκ των οποίων πρέπει να εξοφλ-
ηθεί έως το τέλος Σεπτεµβρίου και η
δεύτερη έως το τέλος Νοεµβρίου 2018.
Επιπλέον, έως το τέλος Ιουλίου πάνω
από 250.000 εταιρείες και λοιπά νοµικά
πρόσωπα θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει
την πρώτη δόση του φόρου εισοδήµατος
και του τέλους επιτηδεύµατος για τη
χρήση του 2017. Ακολουθούν άλλες 5
µηνιαίες δόσεις, οι οποίες λήγουν στα
τέλη των µηνών Αυγούστου, Σεπτεµ-
βρίου, Οκτωβρίου, Νοεµβρίου και ∆εκεµ-
βρίου 2018.

Έως το τέλος Σεπτεµβρίου, εξάλλου,
περίπου 6,45 εκατοµµύρια φυσικά και
νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν
πληρώσει την πρώτη δόση του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ENΦIA).
Ακολουθούν άλλες 4 δόσεις, που λήγουν
στα τέλη των µηνών Οκτωβρίου 2018,
Νοεµβρίου 2018, ∆εκεµβρίου 2018 και
Ιανουαρίου 2019.

Τέλος, εντός του διµήνου Νοεµβρίου-
∆εκεµβρίου 2018, πάνω από 5 εκατοµ-

µύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και
δικύκλων θα πρέπει να καταβάλουν τα
τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2019. 

Συνολικά, εντός του χρονικού διαστή-
µατος από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους
έως και το τέλος Ιανουαρίου 2019 εκα-
τοµµύρια φυσικά πρόσωπα και εκατοντά-
δες χιλιάδες νοµικά πρόσωπα θα κληθ-
ούν να πληρώσουν: φόρο εισοδήµατος,
ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτ-
ηδεύµατος και φόρο πολυτελούς διαβίω-
σης για το φορολογικό έτος 2017, Ενιαίο
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για
το 2018 και τέλη κυκλοφορίας για το
2019.

Τα συνολικά πληρωτέα ποσά των παρ-
απάνω φόρων υπερβαίνουν τα 10 δις
ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και η 5η δόση
του ΕΝΦΙΑ, η οποία πρέπει να πληρωθεί
τον Ιανουάριο του 2019, (αλλά πιστώνεται
στον προϋπολογισµό του 2018) το συνο-
λικό ύψος των 6 αυτών επιβαρύνσεων
εκτοξεύεται στα 10,83 δις ευρώ.Ακολουθ-
εί η αναλυτική παρουσίαση των φορολο-
γικών υποχρεώσεων µε τις οποίες θα
βρεθούν αντιµέτωποι οι φορολογούµενοι
τους προσεχείς 7 µήνες και ποιους έξι
φόρους θα κληθούµε να πληρώσουµε;

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: Ο φόρος
για τα εισοδήµατα του 2017: 

Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδή-
µατος που πρέπει να πληρώσουν φέτος
περισσότερα από 2,5 εκατ. νοικοκυριά
εκτιµάται ότι θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ 

(Επισήµανση: παραπάνω αναφέρεται
πως για τις 3 διµηνιαίες δόσεις ΦΕΦΠ τα
εκτιµώµενα έσοδα ανέρχονται σε πάνω
από 3,5 δις ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Οπότε µάλλον πρέπει να µπει το
συγκεκριµένο ποσό και όχι τα 2 δις). 

Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδή-
µατος που πρέπει να καταβάλουν τα
νοµικά πρόσωπα από τα τέλη Ιουλίου
έως τις 31-12-2018 υπερβαίνει τα 2,65
δισ. ευρώ .

2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Η ειδική
εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα
του 2017: Η εισφορά υπολογίζεται µε
συντελεστές κλιµακούµενους από 2,2%
έως 10%.

Το συνολικό ποσό ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης που θα κληθούν να
πληρώσουν οι φορολογούµενοι µε ετήσια
εισοδήµατα το 2017 µεγαλύτερα των
12.000 ευρώ υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ 

(Επισήµανση: Το συγκεκριµένο ποσό

συµπεριλαµβάνεται και επιµερίζεται
αναλογικά στις 3 διµηνιαίες δόσεις
συνολικού ύψους 3,5 δις ευρώ του
ΦΕΦΠ).

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ: Το
τέλος επιτηδεύµατος για τη χρήση
του 2017: Με τα φετινά εκκαθαριστι-
κά χιλιάδες µικροµεσαίοι και επαγγε-
λµατίες οφείλουν να πληρώσουν
τέλος επιτηδεύµατος από 500 έως
650 ευρώ. 

Το συνολικό ποσό που θα κληθούν
να πληρώσουν φέτος φθάνει τα 185
εκατ. ευρώ. Επίσης, το συνολικό
πληρωτέο ποσό του τέλους επιτ-
ηδεύµατος των νοµικών προσώπων
ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ. (Επι-
σήµανση: Τα ποσά του τέλους επιτ-
ηδεύµατος βεβαιώνονται παράλληλα
µε τα ποσά του φόρου εισοδήµατος
και περιλαµβάνονται σε αυτά.

4. ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ: Όσοι φορ-
ολογούµενοι κατείχαν κατά τη διάρκεια
του 2017 αυτοκίνητα ΙΧ µε κινητήρες άνω
των 1.928 κυβικών εκατοστών τα οποία
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην ΕE
από το 2008 και µετά, σκάφη αναψυχής
µήκους άνω των 5 µέτρων, πισίνες και
αεροσκάφη οφείλουν να πληρώσουν και
τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

5. ΕΝΦΙΑ: Το αργότερο µέχρι τα µέσα
Σεπτεµβρίου θα έχουν αναρτηθεί για
εκατ. φυσικά πρόσωπα και 50.000 εταιρ-
είες και λοιπά νοµικά πρόσωπα τα εκκαθ-
αριστικά µε τον ΕΝΦΙΑ για το 2018. 

Συνολικά, 6,45 εκατ. φορολογούµενοι
και επιχειρήσεις θα κληθούν να καταβά-
λουν περίπου 2,65 δισ. (τα 3,2 δις ευρώ
είναι τα βεβαιωθέντα) ευρώ για τον φετινό
ΕΝΦΙΑ.

6. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Στο δίµηνο
Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2018 πάνω από
5 εκατοµµύρια κάτοχοι αυτοκινήτων και
δικύκλων θα κληθούν να καταβάλουν τα
τέλη κυκλοφορίας για το 2019. Το συνο-
λικό ποσό ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑ

Μειώνεται ο µέσος όρος παραµονής 
των τουριστών στη χώρα µας
Μειών ουν  τον  µέσο χ ρόν ο παραµον ής στη χ ώρα µας οι τουρίστες αυξάν ουν

ωστόσο τη δαπάν η όπως προκύπτει από τα στοιχ εία της Τράπεζας της Ελλάδας.
Η δαπάν η αν ά διαν υκτέρευση το διάστηµα Ιαν ουαρίου- Μαρτίου 2018 αν έρχ εται

σε 55 ευρώ αυξηµέν η κατά 2,2% από την  αν τίστοιχ η περσιν ή περίοδο όπου η
δαπάν η ήταν  στα 54 ευρώ αν ά διαν υκτέρευση.

Η µέση διάρκεια διαµον ής διαµορφών εται φέτος στις 5,4 διαν υκτερεύσεις µειωµέν η
κατά 1,5% σε σύγκριση µε την  αν τίστοιχ η περίοδο του 2017 (Ιαν ουάριος-Μάρτιος
2017: 5,5 διαν υκτερεύσεις).

Ο αριθµός των  διαν υκτερεύσεων  την  περίοδο Ιαν ουαρίου-Μαρτίου 2018 παρου-
σίασε αύξηση κατά 10,7% και διαµορφώθηκε στις 10.026 χ ιλ. διαν υκτερεύσεις  από
9.057 διαν υκτερεύσεις το αν τίστοιχ ο περσιν ό διάστηµα.

Το γεγον ός αυτό οφείλεται στην  αύξηση κατά 18,9% των  διαν υκτερεύσεων  των
κατοίκων  χ ωρών  της ΕΕ-28, καθώς οι διαν υκτερεύσεις των  κατοίκων  χ ωρών  εκτός
της ΕΕ-28 µειώθηκαν  κατά 4,2%.

Η αύξηση των  διαν υκτερεύσεων  των  κατοίκων  χ ωρών  της ΕΕ-28 είν αι αποτέλε-
σµα της αύξησης των  διαν υκτερεύσεων  από τις χ ώρες της ζών ης του ευρώ κατά 

24,7% και των  διαν υκτερεύσεων  από τις χ ώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζών ης του
ευρώ κατά 6,9%.

Αν οδο κατά 43,6% παρουσίασαν  οι διαν υκτερεύσεις από τη Γερµαν ία, εν ώ αυτές
από τη Γαλλία και από το Ην ωµέν ο Βασίλειο αυξήθηκαν  κατά 71,0% και 6,8% αν τι-
στοίχ ως.Από τις χ ώρες εκτός της ΕΕ-28, µείωση κατά 16,6% παρουσίασαν  οι διαν -
υκτερεύσεις από τη Ρωσία, εν ώ αυτές από τις ΗΠΑ µειώθηκαν  κατά 13,1%.

ΈΈξξιι  µµήήννεεςς,,  έέξξιι  φφόόρροοιι-Αγγίζει τα 11 δισ. ευρώ δισ. ευρώ
ο λογαριασµός για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
(Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-

ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντι-
κειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων,
Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα
και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότ-
ητα εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του
τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνι-
κές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΕΛ. 2

ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Κατ’ άρθρο 227 του Ν.

3852/2010
Του Μπουραϊµη ∆ηµήτρη
του Σωτηρίου, κατοίκου
Φυλής οδός Ευαγγελι-
στρίας τέρµα,  τακτικού

συµβούλου της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ
και ∆ηµοτικού Συµβούλου

Φυλής.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

Της υπ’ αριθµ: 249/2018
απόφασης της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής του
Ε.∆.Σ.Ν.Α., που αφορά στη
λήψη «απόφασης σχετικά
µε την ενηµέρωση για την
εξέλιξη των εργασιών στο
Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής

και λήψη απόφασης»

***************************
Με την προσβαλλόµενη

απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ απο-
φασίστηκε η έγκριση διενέρ-
γειας της διαδικασίας διαπρ-
αγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευ-
ση προκήρυξης, για την ανά-
θεση της σύµβασης µε αντι-
κείµενο τις «Εργασίες
διαµόρφωσης, διευθέτησης &
εξοµάλυνσης πρανών
κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής»,
σύµφωνα µε την µελέτη της
Υπηρεσίας και την πρόσ-
κληση για διαπραγµάτευση,
µε προϋπολογισθείσα αξία
3.764.900,00 €, πλέον ΦΠΑ,
η οποία θα βαρύνει τον υπό
αναµόρφωση προϋπολογι-
σµό του Ε∆ΣΝΑ έτους 2018
και δη τον ΚΑΕ
0 2 . 7 0 . 0 5 . 7 3 2 6 . 0 2 .
Οι ως άνω εργασίες θα εκτε-
λεστούν στην Α΄ Φάση προ-
κειµένου να δηµιουργηθεί
επιπλέον χώρος για την
απόθεση απορριµµάτων.
Επισηµαίνεται ότι η Α΄ Φάση
έχει σφραγιστεί µε προσωρι-
νή κάλυψη και ευρίσκετε λίγο
πριν την δενδροφύτευση.
Όπως µάλιστα επισηµαίνεται
στο εισηγητικό της 249/2018
απόφασης της Ε.Ε ο όγκος
των απορριµµάτων που
έχουν εναποτεθεί στην Α΄
Φάση αλλά και το ύψος, ήταν
στο ανώτατο όριο των προβ-
λέψεων των περιβαλλοντικών
όρων και για τον λόγο αυτό
είχε σφραγιστεί µε προσωρι-
νή επικάλυψη. 
Η προσβαλλόµενη αυτή

µείζονος σηµασία απόφαση
είναι µη νόµιµη διότι  ελήφθη
χωρίς την απόλυτη πλειοψ-
ηφία των παρόντων για να
γίνει το πρωτοφανές σχέδιο,
αυτό της διάθεσης σκουπι

διών στο, ήδη, γεµάτο κύττα-
ρο του ΧΥΤΑ της Α΄ Φάσης.
∆ηλαδή σκουπίδια πάνω στα
σκουπίδια µε απρόβλεπτες
συνέπειες, από τη σκοπιά της
τεχνικής περιβαλλοντικής και
υγειονοµικής ασφάλειας.
Έχοντας έννοµο συµφέρον,

όπως το αναλύω παρακάτω,
ζητώ την ακύρωση της προ-
σβαλλόµενης πράξης, για
τους παρακάτω νόµιµους και
βάσιµους λόγους: 

Ι. Λόγοι Προσφυγής. 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 211

του Καλλικράτη
(Ν.3852/2010) προβλέφθηκε
ότι µε απόφαση του ΥΠΕΣ∆Α
συνιστάται Ειδικός ∆ιαβαθµι-
δικός Σύνδεσµος ως ΝΠ∆∆
στον οποίο µετέχουν όλοι οι
∆ήµοι Αττικής. Ο νέος αυτός
Σύνδεσµος καθίσταται καθο-
λικός διάδοχος του ΕΣ∆ΚΝΑ.
Με την ΥΑ οικ./2011 ΤΟΥ

Υφυπουργού Εσωτερικών
(ΥΑ οικ/2011 (ΦΕΚ Β’
2854/2011) συνεστήθη ο
Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδε-
σµος για την διαχείριση των
στερεών αποβλήτων στην
Περιφέρεια Αττικής. 
Ο ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος

(Ε∆ΣΝΑ) είναι Ν.Π.∆.∆. και
έχει τη µορφή Συνδέσµου, η
δε λειτουργία του διέπεται
από τις διατάξεις 245-251 του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτή-
των (Ν. 3463/2006), σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στη διά-
ταξη του άρθρου 17 παρ. 5
περ. β΄ του Ν. 4071/2012.
Σύµφωνα µε τη διάταξη της

παρ. 1 του άρθρου 247 ∆ΚΚ
οι σχετικές διατάξεις που
αφορούν τους ∆ήµους εφα-
ρµόζονται αναλόγως ως προς
τη ∆ιοίκηση και για τους
Συνδέσµους. Σύµφωνα δε µε
την παρ. 3 του άρθρου 247 οι
διατάξεις που ρυθµίζουν τη
λειτουργία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και της ∆ηµα-
ρχιακής Επιτροπής εφαρµό-
ζονται αναλόγως και για τα
συλλογικά όργανα των
Συνδέσµων και εν προκειµέ-
νω ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων που ισχύουν για
την λειτουργία της ∆ηµαρχια-
κής Επιτροπής του άρθρου
105 ∆ΚΚ και που αφορούν
και στον έλεγχο και την εκτε-
λεστότητα, ισχύουν και για
την Εκτελεστική Επιτροπή
του Ε∆ΣΝΑ.
Συναφώς για να είναι νόµιµη

µια απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ
θα πρέπει να έχει ανάλογη
εφαρµογή η διάταξη του άρθ-
ρου 105 παρ. 1 του Ν.
3463/2006 (∆ΚΚ) σύµφωνα
µε την οποία « Η δηµαρχιακή
επιτροπή έχει απαρτία, εφό-
σον τα µέλη που είναι παρόν-
τα είναι περισσότερα  από
αυτά που απουσιάζουν. 
H επιτροπή συνεδριάζει

δηµόσια και αποφασίζει µε 

απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. 
Σε  περίπτωση ισοψηφίας

επικρατεί η ψήφος  του
προέδρου. Αν σε δύο
συνεχείς συνεδριάσεις δεν
επιτυγχάνεται απαρτία ή
απόλυτη πλειοψηφία, αρµό-
διο  να λάβει απόφαση είναι
το δηµοτικό συµβούλιο».
Στη συγκεκριµένη απόφαση

οι παρόντες ισοψήφησαν και
ως εκ τούτου είναι µη νόµιµη,
επισηµαίνεται ότι η Πρόεδρος
του Ε∆ΣΝΑ της οποίας η
ψήφος  επικρατεί σε
περίπτωση ισοψηφίας, ήταν
απούσα. Άρα οι θετικές
ψήφοι που συγκέντρωσε η
απόφαση ήσαν τρείς (3) και
οι αρνητικές ψήφοι ήσαν τρείς
(3), άρα δεν πληρώθηκε η
προϋπόθεση του νόµου ότι η
επιτροπή πρέπει να λαµβάνει
απόφαση µε αυξηµένη πλει-
οψηφία του συνόλου των
µελών (δηλαδή 4) 
2.Περαιτέρω, η απόφαση

τυγχάνει πληµµελώς αιτιο-
λογηµένη, καθώς δεν δικαιο-
λογείται επαρκώς ο λόγος για
τον οποίο προσφεύγουµε
στην διενέργεια της διαδι-
κασίας διαπραγµάτευσης,
χωρίς δηµοσίευση προκήρ-
υξης, για την ανάθεση της
σύµβασης µε αντικείµενο τις
«Εργασίες διαµόρφωσης,
διευθέτησης & εξοµάλυνσης
πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ
Φυλής», παρ’ ότι έχουν παρέ-
λθει δύο χρόνια από τον ψηφ-
ισµένο  ΠΕΣ∆Α Αττικής.
Πολλώ µάλλον που οι
εργασίες αυτές θα λάβουν
χώρα στην Α΄ Φάση του
ΧΥΤΑ Φυλής  η οποία έχει
σφραγιστεί µε προσωρινή
κάλυψη και ευρίσκετε λίγο
πριν την δενδροφύτευσει.
Όπως µάλιστα επισηµαίνεται
στο εισηγητικό της 249/2018
απόφασης της Ε.Ε ο όγκος
των απορριµµάτων που
έχουν εναποτεθεί στην Α΄
Φάση αλλά και το ύψος ήταν
στο ανώτατο όριο των προβ-
λέψεων των περιβαλλοντικών
όρων και για τον λόγο αυτό
είχε σφραγιστεί µε προσωρι-
νή επικάλυψη. 
Η απόφαση αυτή πάρθηκε

χωρίς να υπάρχει η απαι-
τούµενη έγκριση του Υπουρ-
γείου  για τροποποίηση των
περιβαλλοντικών όρων.
∆ηλαδή θα υπογραφεί
σύµβαση να γίνουν
εργασίες, ουσιαστικά να απο-
τεθούν σκουπίδια πάνω στα
σκουπίδια µε απρόβλεπτες
συνέπειες, από τη σκοπιά της
τεχνικής περιβαλλοντικής και
υγειονοµικής ασφάλειας
χωρίς έγκριση από τους
αρµόδιους φορείς και παρά
τις διαβεβαιώσεις της κ. Περ-
ιφερειάρχη Αττικής που είναι
και Πρόεδρος στον Ε∆ΣΝΑ
ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής θα κλείσει
στην διάρκεια της θητείας 

της. Ακόµα και η πρόσφατη
οµόφωνη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της
Φυλής µε αρ. 165/2018 που
απαγορεύει την εναπόθεση
απορριµµάτων στον σφραγι-
σθέντα χώρο του ΧΥΤΑ
Φυλής δεν λήφθηκε υπ. όψη. 
ΙΙ. Έννοµο Συµφέρον.
Στη διάταξη του άρθρου 17

παρ. 5 περ. β΄ του Ν.
4071/2012 «Ρυθµίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεν-
τρωµένη διοίκηση Ενσωµά-
τωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(Α΄ 85) ορίζεται ότι «Οι διατά-
ξεις των άρθρων του παρόν-
τος που αφορούν τη
διοίκηση, τη λειτουργία και τις
αρµοδιότητες των οργάνων
των περιφερειακών συνδέ-
σµων ΦΟ∆ΣΑ, καθώς και
ειδικές διατάξεις νόµων και
κανονιστικών πράξεων περί
ΦΟ∆ΣΑ, εφαρµόζονται
αναλόγως και στο σύνδεσµο
του άρθρου 211 του ν.
3852/2010. Για τα λοιπά
θέµατα διοίκησης και λειτο-
υργίας του, εφαρµόζονται οι
σχετικές περί συνδέσµων
διατάξεις του Κ∆Κ». Σύµφω-
να δε µε τη διάταξη του άρθρ-
ου 247 παρ. 4 του Ν.
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» (Α΄
116) «Οι διατάξεις που αναφ-
έρονται στην αστική και Πειθ-
αρχική ευθύνη των αιρετών
οργάνων, στις Υποχρεώσεις
των δηµοτικών συµβούλων
και στο κώλυµα συµµετοχής
στη συνεδρίαση εφαρµόζον-
ται ανάλογα και για τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και της εκτελεστικής επιτρο-
πής του Συνδέσµου.».
Έχει κριθεί παγίως ότι ο

δηµοτικός σύµβουλος που
µειοψήφησε έχει έννοµο
συµφέρον για την άσκηση
αίτηση ακύρωσης κατά απο-
φάσεων του δηµοτικού
συµβουλίου  καθώς, σύµφω-
να µε τη διάταξη του άρθρου 

68 παρ. 2 του ν. 3852/2010, 
στο πλαίσιο των καθηκόντων

του, µεριµνά για την
εξυπηρέτηση του συµφέρον-
τος των δηµοτών όλης της
εδαφικής περιφέρειας του
∆ήµου (βλ. ΣτΕ 60/2010
επταµ., 2081/2009,
4027/2008, 2129/2006, 4121,
3787, 3068/2001 επταµ.,
2531/2000). Βάσει, λοιπών,
των προαναφερόµενων δια-
τάξεων, αντίστοιχα δικαιώµα-
τα έχει µέλος εκτελεστικής
επιτροπής Συνδέσµου ΟΤΑ
που µειοψήφησε κατά την
λήψη απόφασης του οργάνου
στο οποίο συµµετέχει.
Εν προκειµένω, κατά την

λήψη της προσβαλλόµενης
απόφασης εξέφρασα τις
έντονες αντιρρήσεις µου και
διαφώνησα, µαζί µε δύο
ακόµα µέλη εκπροσώπων
του α΄ βαθµού αυτοδιοίκησης
ισοψηφώντας. 
Η αρνητική αυτή ψήφος µου

αιτιολογείται από την µέριµνά
µου για την εξυπηρέτηση των
συµφερόντων του Φορέα,
που καταστρατηγούνται
πλήρως µε την προσβαλλό-
µενη απόφαση. ∆ιότι, η κρι-
σιµότητα µίας τέτοιας απόφα-
σης και οι επιπτώσεις της
τόσο στο προσωπικό του
Ε.∆.Σ.Ν.Α., όσο και των χρη-
στών εργαζοµένων στους
∆ήµους της Αττικής ως προς
την ασφάλεια τους τίθεται σε
κίνδυνο, αφού αυτή δεν  δια-
σφαλίζεται, καθώς το σχέδιο
της εναπόθεσης σκουπίδια
πάνω στα σκουπίδια αποτε-
λεί παγκόσµια πρωτοτυπία. 
Πρόκειται για ένα σχέδιο που

αποτελεί «µπάλωµα» και όχι
µία λύση προοπτικής µε
επάρκεια και  χρονικό ορίζον-
τα διασφάλισης της διαχείρι-
σης των απορριµµάτων της
Αττικής και για άσκοπη σπα-
τάλη δηµοσίου χρήµατος µε
τον γνωστό µάλιστα τρόπο
της απευθείας ανάθεσης.
Καταδικάζεται η περιοχή της 

Φυλής να υποστεί περαι-
τέρω υποβάθµιση και να
καθίσταται µοναδικός απο-
δέκτης των απορριµµάτων
στην Αττική µε όλες τις συνέ-
πειες για την υγεία των
∆ηµοτών της.  
Απαξιώνεται εν γένει ο

πρώτος βαθµός αυτο-
διοίκησης, ο οποίος θα κληθ-
εί εκ των υστέρων, χωρίς να
έχει συµµετάσχει ουσιαστικά,
να πληρώσει το τίµηµα των
αποφάσεων τρίτων, και δη
της δευτεροβάθµιας αυτο-
διοίκησης. 
Επιπλέον σας ενηµερώνω

ότι καµία απαλλοτρίωση του
2008, µέχρι σήµερα δεν έχει
αποζηµιωθεί παρότι
υπάρχουν αµετάκλητες δικα-
στικές αποφάσεις. Καθίστα-
ται, λοιπόν, σαφές ότι ως µει-
οψηφόν µέλος της εκτελεστι-
κής επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ
έχω έννοµο συµφέρον για την
προσβολή της επίµαχης
απόφασης.

Επειδή από όλα τα παρα-
πάνω προκύπτει ότι έχω
έννοµο συµφέρον για την
άσκηση της παρούσης.
Επειδή η παρούσα είναι

νόµιµη βάσιµη και αληθής
ασκείται δε παραδεκτώς και
εµπροθέσµως αφού η προ-
σβαλλόµενη αναρτήθηκε στο
∆ιαύγεια στις 5 Ιουλίου 2018
από όπου έλαβα  γνώση της.
Για τους λόγους αυτούς και

µε την ρητή επιφύλαξη παν-
τός νοµίµου δικαιώµατος
µου, ζητώ να γίνει δεκτή η
παρούσα.
Να ακυρωθεί η 249/2018

απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α.

ΑΘΗΝΑ 13/7/2018
Τακτικός Μέλος της

Εκτελεστικής Επιτροπής
Του Ε∆ΣΝΑ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Φυλής
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Εκδόθηκε η απόφαση της έγκρισης σκοπιµότητας
για την καταβολή της πληρωµής µηνός Ιουλίου
των δικαιούχων του προγράµµατος Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ Ιουλίου 2018

Συγκεκριµένα η υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγ-
λου ενέκρινε την µεταφορά πίστωσης συνολικού
ποσού 65.664.302,27 € (εξήντα πέντε εκατοµµύρ-
ια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια
δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) για την πληρωµή
µηνός Ιουλίου σε 293.195 (διακόσιους ενενήντα
τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε) δικαιούχους
του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγ-
γύης - ΚΕΑ.

Η πληρωµή του ΚΕΑ αναµένεται να πραγµατοποι-
ηθεί µεταξύ 26 και 31 Ιουλίου. Η επίσηµη ηµερ-
οµηνία ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόµη και θα
καθθοριστεί σε νέα απόφαση.

Η πληρωµή του ΚΕΑ, όπως γίνεται κάθε φορά θα
πραγµατοποιηθεί µε πίστωση εξ’ ηµισείας στο
λογαριασµό και στην προπληρωµένη κάρτα 

αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό κατα

βαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100
ευρώ ανά µήνα. 

Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου
µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα περιορ-
ισµό για οποιαδήποτε αγορά, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ηλεκτρονικών αγορών.

Πόσα χρήµατα θα λάβουν  οι δικαιούχοι

Για µονοπρόσωπο νοικοκυριό, 200 ευρώ τον
µήνα.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο µέλος του νοικοκυρ-
ιού, επιπλέον 100 ευρώ τον µήνα.
Για κάθε ανήλικο µέλος, προσαύξηση του ποσού
κατά 50 ευρώ κάθε µήνα.

Το ΚΕΑ συνδέεται επίσης µε σειρά από κοινωνι-
κές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, όπως η δωρ-
εάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων,
η παροχή σχολικών γευµάτων, η παραποµπή και
ένταξη σε δοµές και υπηρεσίες κοινωνικής φρον-
τίδας και υποστήριξης και η ένταξη στα προγράµ-
µατα των Κοινωνικών ∆οµών Αντιµετώπισης της
Φτώχειας.

ΚΕΑ: Πληρώνεται σε 293.195
δικαιούχους για τον Ιούλιο 2018
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ
∆έσµευση 680 κιλών ψαριών σε επιχείρηση του Πειραιά

Οι ελεγκτές τροφίµων  του Τµήµατος Κτην ιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυν σης
Αγροτικής Οικον οµίας και Κτην ιατρικής της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά,
συν εχ ίζον τας τους συστηµατικούς και στοχ ευµέν ους ελέγχ ους που πραγµατοποι-
ούν  στην  αγορά, προχ ώρησαν  στη δέσµευση αλιευµάτων  συν ολικού βάρους 680
κιλών .

Συγκεκριµέν α, κατά τον  υγειον οµικό κτην ιατρικό έλεγχ ο σε ψυκτική αποθήκη του
Πειραιά, οι ελεγκτές κτην ίατροι εν τόπισαν  και δέσµευσαν  96 χ αρτοκιβώτια µε κατε-
ψυγµέν ο φιλέτο λαυράκι βάρους 480 κιλών  και 40 χ αρτοκιβώτια µε φιλέτο τσιπούρ-
ας βάρους 200 κιλών  προέλευσης Τουρκίας, επειδή τα συγκεκριµέν α αλιεύµατα δεν
πληρούσαν  τις απαιτήσεις των  διατάξεων  της εν ωσιακής και εθν ικής ν οµοθεσίας ως
προς την  επισήµαν ση. 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗ
Ιωάννινα: Πακιστανός εργάτης βρέθηκε 
άγρια δολοφονηµένος σε αποθήκη
Σε εξέλιξη βρίσκον ται οι έρευν ες της αστυν οµίας για τον  εν τοπισµό του δράστη

της άγριας δολοφον ίας του 32χ ρον ου Πακισταν ού εργάτη, που διαπράχ θηκε
προχ θες το πρωί, στο χ ωριό Άγιος Σπυρίδων ας στον  Κάµπο της Άρτας.

Ο άτυχ ος Πακισταν ός που εργαζόταν  σε επιχ είρηση µε ακτιν ίδια στον  Κάµπο της
Άρτας βρέθηκε δολοφον ηµέν ος και ακρωτηριασµέν ος σε αποθήκη, στον  χ ώρο του
συσκευαστηρίου των  ακτιν ιδίων .

Τα δύο κάτω άκρα του Πακισταν ού αν αζητούν  οι αστυν οµικοί, εν ώ οι έρευν ες
στρέφον ται στο περιβάλλον  του.

Σύµφων α µε τον  ιατροδικαστή, τα θαν ατηφόρα τραύµατα ήταν  στο κεφάλι απο
αιχ µηρό αν τικείµεν ο, πιθαν όν  µαχ αίρι, εν ώ ο 32χ ρον ος φέρει και έν α µεγάλο
µεταθαν άτιο τραύµα απο τσεκούρι στην  κοιλιά.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Εκρήξεις σε πυλών α της ∆ΕΗ στο Κρυον έρι -Στο πόδι οι κάτοικοι

Εκρήξεις σηµειώθηκαν  σε πυλών α της ∆ΕΗ, στο Κρυον έρι, το βράδυ της ∆ευτέρ-
ας, προκαλών τας αν αστάτωση στους κατοίκους.

Οι εκρήξεις σηµειώθηκαν  σε πυλών α της ∆ΕΗ και στο σηµείο σπεύδουν  τέσσερα
οχ ήµατα της πυροσβεστικής. Σύµφων α µε τις πρώτες πληροφορίες από την  πυρο-
σβεστική, δεν  έχ ει προκληθεί πυρκαγιά από τις εκρήξεις.

Πήλιο: Γονείς µήνυσαν τον 20χρονο γιο τους -Το bullying
πίσω από το οικογενειακό δράµα

Τον  ίδιο τους τον  γιο έφθασαν  σε σηµείο ν α καταγγείλουν  και ν α µην ύσουν
γον είς, µετά από επίθεση που δέχ θηκαν  από τον  ίδιο προχ θες τα ξηµερώµατα, στο
Πήλιο. Ο 20χ ρον ος φέρεται ν α αν τιµετωπίζει ψυχ ολογικά προβλήµατα και συχ ν ά ν α
ξεσπά στους γον είς του, που δεν  είν αι η πρώτη φορά που περν ούν  το κατώφλι της
Αστυν οµίας.Πληροφορίες αν αφέρουν  ότι η οικογέν εια από το Αν ήλιο ζει τον  δικό

της «Γολγοθά». Ο 20χ ρον ος φαίν εται πως είχ ε πέσει θύµα bully ing στο σχ ολείο και
έκτοτε έχ ει αν απτύξει επιθετική συµπεριφορά στο σπίτι. Ποτέ βέβαια δεν  είχ ε φθά-
σει στο σηµείο ν α χ τυπήσει τους γον είς του. Για την  επιθετική συµπεριφορά του
20χ ρον ου, ο οποίος µάλιστα διέκοψε και το σχ ολείο, οι γον είς έχ ουν  ζητήσει τρεις
φορές εισαγγελική διαταγή για ακούσια ν οσηλεία. Πρόσφατα µάλιστα, οι ίδιες πληρο-
φορίες αν αφέρουν  ότι ο ν εαρός είχ ε ν οσηλευτεί για διάστηµα πέν τε ηµερών .

Προχ θες τα ξηµερώµατα, άγν ωστο κάτω από ποιες συν θήκες, οι τόν οι αν έβηκαν
και ο 20χ ρον ος έφθασε ν α χ ειροδικήσει εν αν τίον  των  γον ιών  του, του 51χ ρον ου
πατέρα του και της 46χ ρον ης µητέρας του. Οι γον είς του 20χ ρον ου κατήγγειλαν
χ θες το πρωί το συµβάν  στην  Αστυν οµία και υπέβαλαν  µήν υση εν αν τίον  του γιου
τους. Ο 20χ ρον ος συν ελήφθη και  οδηγήθηκε στον  εισαγγελέα Βόλου.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- 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 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

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 Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (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, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '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 mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, 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-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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 Κ Ο 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 περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

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

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού 
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆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 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
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ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος για γραφείο ή κ ατά-

στηµα επί της οδού
ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι

Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµο-
τικ ού Σχολείου 60 τ.µ. 

Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 
6974410178

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς    --
ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοι κι άζεται  Επαγγελµατι κός
Χώρος 1ου Ορόφου, γι α γραφ-

ε ί ο ή κατάστηµα 
επι  της Λεωφόρου ∆ηµοκρ-

ατί ας, στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (µε  θέα την  Εθνι κή
Οδό). 60 τετραγωνι κά µέτρα,
µε  θέση πάρκι νγκ. τηλέφωνο
επι κοι νωνίας: 2105574070 &

6974668763
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ΟΟ  χχάάρρττηηςς  ττηηςς  ααδδήήλλωωττηηςς  εερργγαασσίίααςς  
Πού καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά, σύµφωνα µε συνδικαλιστές. 

Tι αλλάζει µε το νοµοσχέδιο του υπ. Εργασίας.

Α
λλαγή στο τοπίο των  προστίµων  για την  αδή-
λωτη εργασία επιφέρει το νοµοσχέδιο του υπο-
υργείου Εργασίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή,
για την  αν τιµετώπιση ενός διαχρον ικού προβλή-

µατος στον  εργασιακό χώρο. Σύµφωνα µε το υπουργείο
Εργασίας, µε την  ψήφισή του, εισάγονται ρυθµίσεις για την
αποτελεσµατικότερη αν τιµετώπιση της αδήλωτης και
υποδηλωµένης εργασίας, ενώ διαµορφώνεται µία ν έα
αρχιτεκτον ική στα πρόστιµα για την  αδήλωτη εργασία, µε
στόχο την  εν ίσχυση της προστασίας των  εργαζοµένων
και τη δηµιουργία ν έων  θέσεων  πλήρους εργασίας, µε
τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας.

Μεταξύ άλλων , προβλέπεται ότι για κάθε αδήλωτο
εργαζόµενο επιβάλλεται πρόστιµο 10.500 ευρώ στον
εργοδότη, το οποίο προσαυξάνεται σε περιπτώσεις υπο-
τροπής και αναδροµική καταβολή ασφαλιστικών  εισφο-
ρών  τριών  µηνών . Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα
έκπτωσης του προστίµου, εφόσον  προσληφθεί άµεσα ο
αδήλωτος εργαζόµενος, ενώ η έκπτωση είναι ανάλογη της
διάρκειας της σύµβασης.

Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι, αν , εν τός 10 εργάσιµων  ηµε-
ρών  από την  ηµέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί
στην  πρόσληψη του εργαζοµένου ή των  εργαζοµένων
που διαπιστώθηκαν  ως αδήλωτοι µε σύµβαση εξαρτηµέν -
ης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιµο µειώνε-
ται, ως εξής:

Στο ποσό των  7.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης
µε σύµβαση εργασίας διάρκειας τουλάχ ιστον  τριών
µηνών .

Στο ποσό των  5.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης
µε σύµβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον  έξι µηνών  και
στο ποσό των  3.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης µε
σύµβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον  ενός έτους.

Εκπρόσωποι συνδικαλιστικών  οργανώσεων : Πού
καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά αδήλωτης και
υποδηλωµένης εργασίας και ποιοι είναι οι λόγοι

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδον ικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων , ο γεν ικός γραµµατέας της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων  Ελλάδος (ΟΙΥΕ) Παναγιώτης Κυριακούλιας,
εκτιµά ότι η αδήλωτη εργασία παραµένει σε υψηλά ποσο-
στά, «παρά το γεγονός ότι οι µισθοί των  εργαζοµένων
έχουν  συµπιεστεί και µειωθεί αρκετά, τα τελευταία χρόν ια
και θα περίµενε κανείς να έχει περιοριστεί το φαινόµε-
νο». Στο σηµείο αυτό, ο κ. Κυριακούλιας σχολιάζει ότι το
φαινόµενο που παρατηρείται συχνότερα είναι η υποδ-
ηλωµένη εργασία. «∆ηλαδή, ένας εργαζόµενος να δηλώνε-
ται για λιγότερες ώρες από αυτές που πραγµατικά δου-
λεύει» εξηγεί ο γεν ικός γραµµατέας της Οµοσπονδίας.

Με βάση την  εµπειρία του, σηµειώνει ότι πιο έν τονα
φαινόµενα υποδηλωµένης ή αδήλωτης εργασίας καταγρά-
φονται στους κλάδους του security , της καθαριότητας,
των  εργολάβων , στις εµπορικές επιχειρήσεις, κυρίως, τις
µικροµεσαίες, καθώς και στον  κλάδο του επισιτισµού, τις
καφετέριες και τα εστιατόρια. Σύµφωνα µε τον  κ. Κυρια-
κούλια, αρκετά µεγάλο ποσοστό αναγκάζεται να εργαστεί
χωρίς ασφάλιση, προκειµένου να εξασφαλίσει ένα εισόδ-
ηµα.

Σε ερώτηση σχετικά µε τη ν έα νοµοθετική πρωτοβουλία
που αλλάζει την  αρχιτεκτον ική του προστίµου για την
αδήλωτη εργασία, ο γεν ικός γραµµατέας της ΟΙΥΕ απαντά
ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι σε σωστή
κατεύθυνση. «∆εν  είναι βέβαια πανάκεια» αναφέρει χαρ-
ακτηριστικά ο κ. Κυριακούλιας, επισηµαίνοντας ότι οι
έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να εν ταθούν
και να στοχεύσουν  σε συγκεκριµένους κλάδους µε υψηλή
παραβατικότητα. «Αυτό ισχυρίζεται και το υπουργείο.
Όµως, η εικόνα των  επιθεωρήσεων  εργασίας δείχνει ότι
υπάρχει υποστελέχωση, γεγονός που δεν  συµβάλλει
στην  αποτελεσµατική καταπολέµηση του φαινοµένου της
αδήλωτης εργασίας» διαπιστώνει ο γεν ικός γραµµατέας της
Οµοσπονδίας.

Από την  πλευρά του, ο πρόεδρος
της Πανελλήν ιας Οµοσπονδίας Εργαζο-
µέν ων  Επισιτισµού και Υπαλλήλων
Τουριστικών  Επαγγελµάτων , Παν α-
γιώτης Προύτζος, δηλώνει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ότι ο κλάδος του επισιτισµού και
του τουρισµού, παρά τις εν τυπωσιακές
επιδόσεις του, εµφαν ίζει ιδιαίτερα υψηλά
ποσοστά αδήλωτης ή ψευδώς δηλωµέν -
ης απασχόλησης.

Σύµφων α µε τον  κ. Προύτζο, η
«µαύρη» εργασία στον  κλάδο διατηρείται
σε υψηλά ποσοστά, τα τελευταία χρό-
ν ια, «µέσα στη δίνη των  επιπτώσεων  από τα αλλεπάλ-
ληλα µέτρα σε βάρος µας και τη διαρκή αδυναµία των  ελεγ-
κτικών  µηχαν ισµών  να αντιµετωπίσουν  αποτελεσµατικά
την  εργοδοτική αυθαιρεσία και παραβατικότητα, που έχει
συνοδευτεί από συστηµατική καταπάτηση πολλών  πλε-
υρών  της εργατικής νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά τις συµβά-
σεις, τις αµοιβές και τα ωράρια».

Όπως τον ίζει, οι επιπτώσεις είναι ολέθριες στην  κοι-
νων ική ασφάλιση από την  εισφοροδιαφυγή και την  εισφ-
οροκλοπή. «Η ακραία παραβατικότητα εστιάζεται στον
επισιτισµό, που παραδοσιακά παρουσιάζει θηριώδη
ποσοστά αδήλωτης εργασίας» υποστηρίζει ο κ. Προύτζος,
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι από το σύνολο των
ελέγχων  του 2017 που διενήργησε το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ), διαπιστώθηκε 45% παραβατικότητα
στην  εστίαση. «Πρόκειται για τον  υπερπρωταθλητή σε
όλη την  αγορά εργασίας» προσθέτει ο κ. Προύτζος, ενώ
υποστηρίζει ότι, τα τελευταία χρόν ια, η θεσµοθέτηση των
υψηλών  προστίµων  έχει αναγάγει σε τέχνη την  ψευδώς
δηλωµένη απασχόληση.

Ωστόσο, εξηγεί ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει
συναίνεση από µεγάλο ποσοστό των  εργαζοµένων , ειδι-
κά από τους νεότερους, οι οποίοι συµφωνούν  να δου-
λεύουν  αδήλωτοι και, κατά συνέπεια, ανασφάλιστοι,
καθώς εκτιµούν  ότι οι πιθανότητες να κατοχυρώσουν  µία
αξιοπρεπή σύνταξη είναι ελάχιστες, σε συνδυασµό µε
την  ανασφάλεια και την  αδυναµία τους να αντιπαρατεθ-
ούν  στην  εργοδοτική απαίτηση.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας
Μείωση του ποσοστού της αδήλωτης εργασίας στους

κλάδους υψηλής παραβατικότητας καταγράφεται, σύµφω-
να µε τα αποτελέσµατα της ελεγκτικής δράσης του ΣΕΠΕ
και του Εν ιαίου Φορέα Κοινων ικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για
την  καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας σε όλη τη
χώρα, το διάστηµα από την  1η Ιανουαρίου 2017 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2017, που αποτυπώνει η έκθεση του
επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ». Οι έλεγχοι πραγµα-
τοποιήθηκαν  σε όλους τους κλάδους οικονοµικής δρα-
στηριότητας, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού των
υπηρεσιών  ή των  καταγγελιών  που δέχονται και σε κλά-
δους οικονοµικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν
υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

Στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όπως προέκ-
υψε από τους στοχευµένους ελέγχους, το ποσοστό αδή-
λωτης εργασίας έχει µειωθεί στο 12,4% το 2017, από
13,58% το 2016, 16,48% το 2015 και 19,17% το 2014.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, το 2017, εν τατι-
κοποιήθηκαν  οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ µε το
νέο επιχειρησιακό µοντέλο για την  καταπολέµηση της
αδήλωτης εργασίας. Σε όλους τους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας ελέγχθηκαν  36.683 επιχειρήσεις. Εξ
αυτών  των  επιχειρήσεων , βρέθηκαν  να απασχολούν
αδήλωτους εργαζόµενους οι 5.357 (ποσοστό 14,60%). Σε
σύνολο 139.021 εργαζοµένων  στις επιχειρήσεις που
ελέγχθηκαν , εν τοπίστηκαν  8.335 αδήλωτοι εργαζόµενοι
(ποσοστό 6,00%), ενώ τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν
αποκλειστικά για την  αδήλωτη εργασία, ανήλθαν  στο

ποσό των  88.109.944 ευρώ.

Το 2016, είχαν  ελεγχθεί 34.241 επιχειρήσεις. Εξ αυτών
των  επιχειρήσεων , είχαν  βρεθεί να απασχολούν  αδήλω-
τους εργαζόµενους οι 5.577 (ποσοστό 16,29%). Σε σύνο-
λο 130.608 εργαζοµένων  στις επιχειρήσεις που είχαν
ελεγχθεί, είχαν  εν τοπιστεί 9.270 αδήλωτοι εργαζόµενοι
(ποσοστό 7,10%), ενώ τα πρόστιµα που είχαν  επιβληθεί
αποκλειστικά για την  αδήλωτη εργασία, ανέρχονταν  στο
ποσό των  97.858.466 ευρώ.

Ενδεικτικά είναι και τα µέχρι στιγµής στοιχεία για τα
αποτελέσµατα της ελεγκτικής δράσης του ΣΕΠΕ στον
κλάδο του τουρισµού που παρουσίασε, το προηγούµενο
διάστηµα, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, απαν -
τώντας σε ερώτηση στη Βουλή. Συγκεκριµένα, µόνο τον
Μάιο, διενεργήθηκαν  982 έλεγχοι σε αποκλειστικά τουρι-
στικές επιχειρήσεις, επιβλήθηκαν  325 πρόστιµα, συνολι-
κού ύψους 1.145.554,51 ευρώ, ενώ σε άλλες 43 περι-
πτώσεις παραβάσεων  της εργατικής νοµοθεσίας η διαδι-
κασία επιβολής κυρώσεων  είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα, συνολικά 372 ελέγχους σε καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χώρους αγροτικών  δρα-
στηριοτήτων , πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις, χώρους κατασκευαστικών  δραστηριοτήτων  και
βιοµηχαν ικές περιοχές, διενήργησαν , από τις 14 έως τις
19 Μαΐου 2018, το ΣΕΠΕ, σε συνεργασία µε την  Ελλην ι-
κή Αστυνοµία, στο πλαίσιο κοινής δράσης για την  κατα-
πολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, µε σκοπό την  εργα-
σιακή εκµετάλλευση. Οι έλεγχοι αφορούσαν , κυρίως, την
αδήλωτη εργασία, χρον ικά όρια εργασίας εργαζοµένων ,
αµοιβή των  εργαζοµένων , την  εκπρόθεσµη κατάθεση
πίνακα προσωπικού, τη µη ανάρτηση πίνακα προσωπι-
κού, την  απασχόληση ανηλίκου χωρίς βιβλιάριο εργασίας
και την  επίδειξη βιβλίου υπερωριών .

Όπως δηµοσίευσε το υπουργείο Εργασίας, επιβλήθηκαν
113 διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα) για παραβάσεις δια-
τάξεων  της εργατικής νοµοθεσίας, συνολικού ποσού
703.436,87 ευρώ. Συγκεκριµένα, βρέθηκαν  να εργάζονται
αδήλωτοι 41 εργαζόµενοι, σε διαφορετικό ωράριο ή σε
ρεπό 67 εργαζόµενοι, ενώ σε 31 περιπτώσεις διαπι-
στώθηκαν  άλλες παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία του υπο-
υργείου Εργασίας, από το 2015 σε σχέση µε το παρελθόν
παρατηρείται µία διαρκής κλιµάκωση των  ελέγχων : από
27.635 το 2014, 34.054 το 2015, 34.421 το 2016 και
36.683 το 2017.

Επίσης, µόνο το διάστηµα 2016-17, έχουν  γίν ει 623
έλεγχοι στον  κλάδο των  τραπεζών  και έχουν  επιβληθεί
2.811.175 ευρώ πρόστιµα, στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα για παραβάσεις που αφορούν  υποδηλωµένη
εργασία.

Σηµειώνεται ότι, για το διάστηµα από την  1η Ιουλίου
έως τις 15 Σεπτέµβριου, θα υλοποιηθεί πρόγραµµα στοχε-
υµένων  ελέγχων  στην  Περιφέρεια Κρήτης µε τη συµµε-
τοχή του ΣΕΠΕ, των  υπηρεσιών  του ΕΦΚΑ, της Οικονο-
µικής  Αστυνοµίας και του Σ∆ΟΕ.


