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

ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ

Από ανθρώπινο λάθος ξεκίνησε η φωτιά στην Πεντέλη!
«Η ταυτότητα του ιδιώτη είναι γνωστή στις Αρχές»

σελ. 9

Απροετοίµαστοι και αµετανόητοι, κυβέρνηση και Πρωθυπουργός
αποποιούνται τις ευθύνες τους και δεν λένε την αλήθεια στον κόσµο
Ν∆: Θλιβερό τηλεοπτικό σόου µε πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρωθυπουργό!

Κανένας
κεντρικός
σχεδιασµός και
απουσία σχεδίου
εκκένωσης
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Οικονοµική ενίσχυση
του ∆ήµου
Μάνδρας - Ειδυλλίας
από την ΚΕ∆Ε
Μετά από αίτηµα της
∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη

σελ. 2-9

ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΧΘΕΣΙΝΗ
ΜΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από
190 κλήσεις για άντληση υδάτων σελ. 3

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:

Για µια ακόµη φορά, κάνουµε έκκληση στους κατοίκους να µην
βγάζουν κλαδέµατα και ογκώδη αντικείµενα στους δρόµους
σελ. 3

∆ράσεις ενηµέρωσης κοινού από την ΠΕ ∆υτικής Αττικής για τη
λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου στον ∆ήµο Μεγάρων
σελ. 7

Γ. Στασινός: «Οι άνθρωποι θα
µπορούσαν να φύγουν. Χρόνος
υπήρχε, δεν φταίει η άναρχη δόµηση»
».
σελ. 8

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟΑΘ

σελ. 2

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙΣ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ,
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
σελ. 10

2-θριάσιο
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«Πυριτιδαποθήκη» η περιοχή

Ασπρόπυργος

Καπάτου Μαρία Γ.
Αγίου ∆ηµητρίου 9 & Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κοντούλη 79,
2105544250
Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844
Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταµάτιος ∆ηµαρχείου &
Στρατηγού Λιόση, 2102473654
Αχαρν ές

∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας
237-239, Αχαρν ές - Κόκκιν ος Μύλος,
2102316737
Χαιδάρι

Σαρρή Νίτσα - Παγών α Γ. Πλαταιών 49 & Ηπείρου,
Χαϊδάρι, 2105987343

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Νεφώσεις και σποραδικές
καταιγίδες. Η θερµοκρασία από 21
έως 31 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη , Σιλουανός,
Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια

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 65011020000000
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

από την παντελή έλλειψη κεντρικού σχεδιασµού και
την απουσία µέτρων πυροπροστασίας

Την ανυπαρξία κεντρικού σχεδιασµού, συντονισµού,
τη σταθερή έλλειψη µέτρων αντιπυρικής προστασίας και
δασοπυρόσβεσης, τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό
και µέσα, έφερε στην επιφάνεια η ανείπωτη τραγωδία
που έλαβε χώρα στο Μάτι και το Νέο Βουτζα της Ανατολικής Αττικής.
Πιο συγκεκριµένα, δεν υπήρξε:
-κανένα σχέδιο εκκένωσης της περιοχής.
-καµία αντιπυρική ζώνη κατά µήκος της Μαραθώνος
-κανένας σχεδιασµός ώστε να µπει πυροσβεστικό
µπλόκο στη Μαραθώνος και να ανακόψει τη φωτιά να
κατέβει προς τη θάλασσα
-καµία καθοδήγηση για το πως και που να κινηθούν οι
πολίτες σε ασφαλή σηµεία. Ενδεικτικό είναι πως οι κάτοικοι και οι παραθεριστές κινήθηκαν όλοι µε δική τους
πρωτοβουλία.
Επίσης, οι συναρµόδιοι φορείς αυτοσχεδίαζαν, καθώς
δεν υπήρχε κεντρικό συντονιστικό όργανο όπως προβλέπει το σχέδιο «Ξενοκράτης».

Τόσος πόνος και ούτε µια παραίτηση!
Οι συγγενείς των αγνοούµενων περνούν δραµατικές
ώρες καθώς δεν βρίσκουν απαντήσεις στα ερωτήµατα
για την τύχη των προσφιλών τους προσώπων που τους
ταλανίζουν.
Ο πόνος τους, ωστόσο, δεν δείχνει να συγκινεί τους
κυβερνώντες και τους λοιπούς αρµόδιους οι οποίοι αναζητούν εναγωνίως τρόπους επικοινωνιακής διαχείρισης
των δραµατικών επιπτώσεων τις οποίες είχαν η παντελής έλλειψη εθνικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση
της πύρινης λαίλαπας που µέσα σε ελάχιστο χρόνο
µετέτρεψε σε παρανάλωµα του πυρός το Μάτι και κατέ-

καψε εκτάσεις στο Νέο Βουτζά, την Καλιτεχνούπολη και
τη Ραφήνα.
Το θέατρο στο Κέντρο επιχειρήσεων:
Γνώριζαν ήδη ότι υπήρχαν νεκροί στο Μάτι!

Είναι πλέον ξεκάθαρο και επιβεβαιώνεται πλέον µε τον
πλέον τραγικό τρόπο, µέσα από όλες τις µαρτυρίες που
έχουν δει το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες ώρες,
ότι στη διάρκεια της ενηµέρωσης του Πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της ∆ευτέρας στο Κέντρο Επιχειρήσεων, άπαντες γνώριζαν για ύπαρξη νεκρών στο Μάτι
αλλά ουδείς το ανέφερε.
Στο επικοινωνιακό σόου που στήθηκε µπροστά στις
κάµερες η ενηµέρωση του πρωθυπουργού ξεκίνησε από
τις φωτιές στην Κινέτα και πολύ αργότερα οι αναφορές
για το Μάτι ήταν πως έχουµε κάποιους αποκλεισµένους
Συνεχίζεται στη σελ. 9

Οικονοµική ενίσχυση του ∆ήµου
Μάνδρας - Ειδυλλίας από την ΚΕ∆Ε
Μετά από αίτηµα της ∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη.

Α

ίτηµα
για
οικον οµική
εν ίσχ υση είχ ε καταθέσει η
∆ήµαρχ ος στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε καθώς τα
προβλήµατα και οι αν άγκες που
προέκυψαν από την πληµµύρα του
Νοεµβρίου 2017 ήταν τεράστια. Με
δεδοµέν ο ότι πολλά από τα µηχ αν ήµατα και οχ ήµατα είτε χ άθηκαν
είτε καταστράφηκαν παρουσιάστηκε
επιτακτική η αν άγκη της αγοράς και
της αν τικατάστασης των µηχ αν ηµάτων ώστε ν α µπορούν οι Υ πηρεσίες
ν α λειτουργούν µε τον καλύτερο
δυν ατό τρόπο.
Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γν ωρίζον τας την σπουδαιότητα και την σηµασία του µηχ αν οκίν ητου στόλου για τις υπηρεσίες
κοιν ής ωφελείας αν ταποκρίθηκαν
στο αίτηµα της κ. Κριεκούκη και µε
απόφαση του ∆Σ της ΚΕ∆Ε αποφάσισαν τη χ ρηµατοδότηση του ∆ήµου
µε το ποσό των 100.000€ από την
ΚΕ∆Ε εν ώ ταυτόχ ρον α ζήτησαν από το Υ πουργείο Εσωτερικών ν α διαθέσει από τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς
Πόρους πρόσθετη επιχ ορήγηση του ∆ήµου µε το ποσό των 500.000€.
Τις ηµέρες αυτές ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάθεσης των ποσών αυτών στο ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας, µε
συν έπεια πλέον οι υπηρεσίες του ∆ήµου ν α δύν αν ται ν α εκκιν ήσουν τη διαδικασία δηµοπράτησης της προµήθειας των απαραίτητων φορτηγών και µηχ αν ηµάτων έργου.
«Ευχ αριστώ όλους τους συν αδέλφους αιρετούς και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε κ. Πατούλη που αν αγν ώρισαν τις τεράστιες αν άγκες που προέκυψαν µετά την θεοµην ία της 15ης Νοεµβρίου 2017, προωθών τας αλλά
και εξασφαλίζον τας την έκτακτη οικον οµική εν ίσχ υση. Από την πλευρά µας το ποσό αυτό θα διατεθεί και θα
αξιοποιηθεί για την αν τικατάσταση και συµπλήρωση των απολεσθέν των και κατεστραµµέν ων , από την
πληµµύρα, οχ ηµάτων και µηχ αν ηµάτων έργου.» δήλωσε η ∆ήµαρχ ος.
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:

Για µια ακόµη φορά, κάνουµε έκκληση στους κατοίκους να µην
βγάζουν κλαδέµατα και ογκώδη αντικείµενα στους δρόµους

ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΧΘΕΣΙΝΗ
ΜΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το εργοστάσιο υποδοχ ής και επεξεργασίας πρασίν ου
θα παραµείν ει κλειστό από την Παρασκευή 27/7/2018
µέχ ρι και την Κυριακή 5/8/2018,
λόγω έργων
συν τήρησης µε αποτέλεσµα ν α µην µπορεί ν α γίν ει η
αποκοµιδή.
Τόσο η ∆ηµοτική Αρχ ή όσο και οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου προσπαθούν µε τα ελάχ ιστα µέσα
που διαθέτουν -προς το παρόν - ν α καθαρίσουν την
πόλη.
Η συν εργασία ∆ήµου και ∆ηµοτών όµως, είν αι αυτή
που θα φέρει έν α καλύτερο αποτέλεσµα.
Από την πλευρά της η ∆ηµοτική Αρχ ή, κατέβαλε
κάθε δυν ατή προσπάθεια, ν α γίν ει πράξη η απόκτηση ν έου στόλου οχ ηµάτων καθαριότητας αφού ο
σχ ετικός διαγων ισµός βρίσκεται πλέον στο τελευταίο
στάδιο της διαδικασίας.
Πιο συγκεκριµέν α ο ∆ήµος Χαϊδαρίου θα εν ισχ υθεί
µε:
4 ν έα απορριµµατοφόρα
1 πλυν τήριο κάδων

1 σκούπα
1 φορτηγό
1 φορτωτή
Από την πλευρά των ∆ηµοτών θα πρέπει:
- ν α µην αφήν ουν σακούλες µε σκουπίδια εκτός
κάδων (αυτό παρατηρείται πολλές φορές και όταν οι
κάδοι είν αι άδειοι)
- για τα ογκώδη και τα κλαδέµατα ν α τηλεφων ούν
πρώτα στην υπηρεσία Καθαριότητας – Πρασίν ου στα
τηλ.
210-5818860 210-5822368
για προγραµµατισµό άµεσης αποκοµιδής
- ν α γίν εται σωστά ο διαχ ωρισµός µεταξύ απορριµµάτων και αν ακυκλώσιµων στους αν τίστοιχ ους κάδους
- Οι χ άρτιν ες συσκευασίες (κούτες) θα πρέπει ν α
σπάν ε και ν α διπλών ον ται πριν τοποθετηθούν στους
κάδους αν ακύκλωσης
Ευχ αριστούµε εκ των προτέρων για την καταν όηση
και τη συν εργασία.
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
27/7/2018

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ -Ε Ι∆ΥΛΛΙ ΑΣ

Προειδοποίηση της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
- "Μη βγαίνετε από τα σπίτια σας"

Έ

ντονα προβλήµατα προκαλέσε και η χθεσινή
καταιγίδα που έπληξε την Αττική από νωρίς το
µεσηµέρι, µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτική
Προστασίας να καλεί από νωρίς τους πολίτες να µη
βγαίνουν από τα σπίτια τους.
«Λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων που επικρατούν στο Λεκανοπέδιο, παρακαλούνται οι πολίτες να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις µετακινήσεις τους,
να αποφεύγουν να µετακινούνται στις περιοχές όπου
εκδηλώνονται τα φαινόµενα και να συµµορφώνονται µε
τις υποδείξεις των Αρχών», ανέφερε σε επείγον µήνυµά
της στο Twitter.
Η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 190 κλήσεις για άντληση υδάτων, οι περισσότερες κλήσεις έγιναν από Αθήνα, Φιλοθέη - Ψυχικό, Φιλαδέλφια, Χαλκηδόνα, Κηφισιά, Μαρούσι και ∆υτικά προάστεια.
Λόγω της καταιγίδας προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση
αντιµετώπισαν στην περιοχή των Μελισσίων, του Ψυχικού και Γηροκοµείου, καθώς και στο Καµατερό και τον
Κόκκινο Μύλο.
συνεχίζεται στη σελ. 4

Εκτεταµένοι καθαρισµοί σε οικισµούς και αγροτικές
περιοχές στο πλαίσιο της πυροπροστασίας

Σ

ε όλους τους Οικισµούς του ∆ήµου και σε αγροτικές περιοχές πλησίον αυτών βρίσκονται τις
τελευταίες ηµέρες κατάλληλα εξοπλισµένα
συνεργεία καθαρίζοντας ξερά χόρτα, κλαδεύοντας δέντρα και αποµακρύνοντας σκουπίδια, στο πλαίσιο των
δράσεων πυροπροστασίας και καθαριότητας που υλοποιούνται από τις αρχές του καλοκαιριού.
Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των
προληπτικών µέτρων που λαµβάνει κάθε χρόνο ο
∆ήµος για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιών.
Σηµαντική βοήθεια στις προσπάθειες των εργαζοµένων
προσφέρει και ο λειοτεµαχιστής καθώς µειώνει όχι µόνο
τον όγκο αλλά και τον χρόνο µεταφοράς των υλικών.
Τα συνεργεία αφού βρέθηκαν για δύο ηµέρες στην
Αγία Σωτήρα συνέχισαν στην περιοχή του Παλαιοχωρίου που θα παραµείνουν για όσο χρειαστεί και θα
προχωρήσουνε ακολουθώντας το πρόγραµµα.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟΑΘ

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας ενηµερώνει κάθε
ενδιαφερόµενο ότι στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµαρχείου αναρτήθηκαν την 27/07/2018 τέσσερεις ειδοποιήσεις για την συζήτηση των αιτήσεων
προσδιορισµού τιµής µονάδας αποζηµίωσης σχετικά µε την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση χάραξης διαπλάτυνσης της ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών
στο τµήµα Μάνδρας – Οινόης από χ.θ. 0+000,00
έως χ.θ. 17+727,09 και ειδικότερα στο τµήµα από
χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 9+854,05 συνολικού εµβαδού 372.298,08 τ.µ.».
Οι αιτήσεις πρόκειται να συζητηθούν στο
Μονοµελές Εφετείο Αθηνών τµήµα ∆ηµόσιο – 2
την 18.9.2018.

4-θριάσιο

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Τις επόµενες µέρες θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτοµέρειες της συµφωνίας

Πρόγραµµα ενίσχυσης από τον ΕΤΕπ για την
αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών

Μ

ε τον πρόεδρο της
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς
Τ ρ ά π ε ζ α
Επενδύσεων, (ΕΤΕπ), Βέρνερ
Χόιερ, επικοινώνησε εκ µέρους
της Ελληνικής κυβέρνησης, ο
αναπληρωτής
υπουργός
Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης για
να ζητήσει οικονοµική βοήθεια,
για την αποκατάσταση των
ζηµιών που άφησαν πίσω τους
οι πυρκαγιές στη Αττική και την
ενίσχυση των υποδοµών που
θα αποτρέψουν παρόµοιες
καταστροφές στο µέλλον.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η
ΕΤΕπ ανταποκρίθηκε θετικά και
τις αµέσως επόµενες ηµέρες,
µετά τη σχετική τεχνική

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

επεξεργασία, θα ανακοινωθούν
περισσότερες λεπτοµέρειες της
συµφωνίας.
Η βοήθεια αφορά σε ένα
ολοκληρωµένο
πρόγραµµα
ενίσχυσης
της
Πολιτικής
Προστασίας
για
την
αντιµετώπιση
δασικών
πυρκαγιών, µε την απόκτηση

π.χ.
πυροσβεστικών
αεροπλάνων και οχηµάτων,
στην αποκατάσταση ζηµιών σε
δηµόσια κτίρια, στην κατασκευή
αντιπληµµυρικών έργων (πολλά
σχέδια βρίσκονται ήδη σε
επεξεργασία µε τις υπηρεσίες
της ΕΤΕπ), στην αναδάσωση,
αλλά και σε τεχνική υποστήριξη
για την αποτροπή παρόµοιων

Μποτιλιάρισµα και χάος επικράτησε σε πολλούς δρόµους
του
λεκανοπεδίου,
ενώ
αυτοκίνητα
εγκλωβίστηκαν στη γέφυρα στην Καυτατζογλου.
Ευτυχώς οι επιβάτες τα εγκατέλειψαν έγκαιρα.
Παράλληλα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, έκλεισαν
δρόµοι της Αθήνας. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία,
διακόπηκε, το απόγευµα , η κυκλοφορία των οχηµάτων
στην οδό Πειραιώς, από την Χαµοστέρνας µέχρι την
Πέτρου Ράλλη, στη λεωφόρο Μεσογείων, από το ύψος
του Νοσκοµείου «Σωτηρία» µέχρι τη Βασιλίσσης
Σοφίας και στα δύο ρεύµατα, στην οδό Καζαντζόγλου,
από την οδό Πατησίων µέχρι την Αχαρνών και στα δύο
ρεύµατα, στην Μιχαλακοπούλου, από το ύψος του
Πύργου Αθηνών προς τη Μεσογείων και στην οδό
Αγίου Αθανασίου στο Μαρούσι, από την οδό Κονίτσης
µέχρι την Σώρου.

Προχωρά η καταγραφή των κατεστραµµένων οχηµάτων από την
πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου περιοχές της Ανατολικής Αττικής

Αποφ ασίσθηκε να γίνει εισήγηση της Περιφ έρειας Αττικής προς την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής για να δοθεί παράταση στον έλεγχο ΚΤΕΟ

Σ

υνεχίζεται , από κλιµάκια υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, η καταγραφή των κατεστραµµένων οχηµάτων για να ακολουθήσει στη συνέχεια
η ταυτοποίησή τους ώστε να διαγραφούν τα οχήµατα αυτά από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και να απαλλαγούν µε τη διαδικασία αυτή από τις υποχρεώσεις των οχηµάτων
(π.χ. τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, ΚΤΕΟ κ.λ.π.). Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε το πρωί της 26ης Ιουλίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου, του Γενικού ∆ιευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής Ηλία ∆όλγυρα, του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
ΠΕΑΑ Ανδρέα Κονιδάρη, του Προϊσταµένου του Τµήµατος Αδειών Κυκλοφορίας της ΠΕΑΑ Παναγιώτη Βεΐτη και της υπαλλήλου του ως άνω τµήµατος Παναγιώτας Κρίτα.

Αίτηµα για ν α δοθεί παράταση στον έλεγχο ΚΤΕΟ
Επιπλέον, αποφασίσθηκε να γίνει εισήγηση της Περιφέρειας Αττικής προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής µε την οποία θα διατυπώνεται αίτηµα να
δοθεί παράταση για όσα από τα κατεστραµµένα οχήµατα είχαν την υποχρέωση αυτή την περίοδο να περάσουν από έλεγχο ΚΤΕΟ µέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία διαγραφής τους από το Μητρώο.
Τέλος, καλούνται οι πληγέντες από την πυρκαγιά ∆ήµοι να διαβιβάσουν στην Περιφέρεια (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής) τις αιτήσεις που
συγκεντρώνουν από κατόχους οχηµάτων που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.
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Τοποθέτηση Χρ. Παππού για τις αναθέσεις, τις µελέτες
και τα µεγάλα έργα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

Στις αν αθέσεις, τις µελέτες και
τα µεγάλα έργα που βρίσκον ται σε
πλήρη εξέλιξη στο ∆ήµο Φυλής
αν αφέρθηκε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος
Παππούς κατά τη συν εδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 20 Ιουλίου και στις τοποθετήσεις προ
ηµερησίας διάταξης.
Επισηµαίν ον τας πως οι “Αν αθέσεις” και οι “Μελέτες” είν αι διαρκείς, επεσήµαν ε ότι όλες γίν ον ται
ακριβώς όπως προβλέπει ο ν όµος
και γι’ αυτό κι έχ ουν την έγκριση
του Ελεγκτικού Συν εδρίου.
“Ήδη σήµερα που µιλάµε από
τις αν αθέσεις έχ ουν δροµολογηθεί
έργα όπως οι Στάσεις Λεωφορείων
σε όλο το ∆ήµο, τα 9ο και 10ο
∆ηµοτικά Σχ ολεία, το Αίθριο της
Αττικής Οδού, οι τάπητες ν έας
γεν ιάς για τα γήπεδα του Ακράτητου, του Παν οράµατος και του
Σπάρτακου, η αγορά πίσσας για
την βελτίωση του οδοστρώµατος,
δηµιουργία πεζοδροµίων κ.α”
Για τις απ ευθείας αν αθέσεις
αν έφερε ότι αυτές γίν ον ται αποκ-

λειστικά σε συν δηµότες επαγγελµατίες, ώστε ν α στηριχ θεί όσο το
δυν ατόν περισσότερο η τοπική
οικον οµία καθώς ο ∆ήµος έχ ον τας
ρυθµίσει τα χ ρέη προηγούµεν ων
ετών έχ ει τη δυν ατότητα ν α το
κάν ει. “Όσο µας το επιτρέπει ο
ν όµος και για τις
προµήθειες
θέλουµε τους συν δηµότες µας”
πρόσθεσε.
Για τους τίτλους κτίσης αν έφερε
ότι είν αι απολύτως ν όµιµοι και
χ ρήσιµοι για την δυν ατότητα εξειδικευµέν ων
υπ ηρεσιών
π ου
παρέχ ον ται στο ∆ήµο όπως στο
Κοιµητήριο, την Κοιν ων ική Υ πηρεσία αλλά και το Γραφείο Προµηθειών .
Για τις Μελέτες τέλος αν έφερε
ότι ήδη έχ ουν ως αποτέλεσµα 19
Προγραµµατικές Συµβάσεις για
µεγάλα έργα από την Περιφέρεια
όπως τον Βρεφικό Σταθµό Ζεφυρίου που ξεκίν ησε, το Ειδικό
Σχ ολείο στη Λίµν η, τα Αν τιπληµµυρικά έργα σε Λίµν η και ∆ροσούποληµ τη δηµιουργία Πεζογέφ-

υρας, την Αν άπλαση της Φυλής
που ξεκιν ά τον Σεπτέµβρη και
πολλά ακόµη.
Σε ό,τι αφορά στους εξωτερικούς Μελετητές υπογράµµισε ότι οι
αν αθέσεις γίν ον ται αυστηρά όπως
ορίζει ο ν όµος και γι’ αυτό κι
έχ ουν την έγκριση του Ελεγκτικού
Συν εδρίου
“Ο ∆ήµος µας δε χ ρωστάει σε
π ροµηθευτές, δε χ ρωστάει σε
εργαζόµεν ους είν αι ισχ υρός και τα
Μεγάλα Έργα προχ ωρούν ” κατέληξε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

‘’Ο βρεγµένος τη βροχή
δεν την φοβάται...’’

Κ

αι δεν είναι η πρώτη φορά που πληµµυρίζουν οι
χώροι των εργαστηρίων και των γραφείων του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Άνω
Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής, καταστρέφοντας µηχανήµατα, Η/Υ,
και εργόχειρα των ΑµεΑ.
Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες η κατάσταση είναι δραµατική, µπάζει από παντού. Από τις πόρτες, από τα παράθυρα,
ακόµα και από το ταβάνι στο κέντρο ακριβώς του κτιρίου.
Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α. Γ. Ρεθυµιωτάκης, ενηµέρωσε τις
τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου και συγκεκριµένα µίλησε µε τον
Αντιδήµαρχο κο. Αθανάσιο Σχίζα, ο οποίος δεσµεύτηκε για την
άµεση αποκατάσταση, προκειµένου ο χώρος να λειτουργήσει
χωρίς προβλήµατα.
Επίσης, µίλησε και µε τον Αντιδήµαρχο κο Οικονοµάκη
Μιχάλη, που και αυτός δεσµεύτηκε ότι άµεσα θα ασχοληθούν
µε την αποκατάσταση και τα προβλήµατα που έχουν προκληθεί στο Κ.Ε.Α.
Τα τελευταία χρόνια έχουµε αντιµετωπίσει πάρα
πολλά προβλήµατα βιωσιµότητας. Πότε µας κλέβουν, πότε µας ξεγελάνε µε πλαστά χαρτονοµίσµατα και τώρα οι καιρικές συνθήκες µας
προβληµατίζουν γιατί αν το καλοκαίρι αντιµετωπίζουµε τέτοιες καταστροφές, ο χειµώνας που
έρχεται θα µας βρει απροετοίµαστους χωρίς να
µπορούµε να αντιδράσουµε.
Απευθύνουµε έκκληση στις υπηρεσίες της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να µην µας
ξεχάσουν αυτή τη φορά γιατί εµείς, ούτε επιδοτούµεθα, ούτε υλοποιούµε ευρωπαϊκά προγράµµατα, ούτε είµαστε πλούσιοι για να πληρώσουµε
από την τσέπη µας αυτά που αυτονόητα θα πρέπει να αποκατασταθούν από τις υπηρεσίες άµεσα
και µε απόλυτη προτεραιότητα.

Ο Όµιλος ΕΛΠΕ στο πλευρό
των πληγέντων
∆ιάθεση ποσού €1 εκατ. και χορήγηση
καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών

Ο

Όµιλος ΕΛΠΕ, οι εργαζόµενοι, οι συνεργάτες, οι µέτοχοι και η διοίκηση, εκφράζουν την
οδύνη τους για τα θύµατα και την αµέριστη
συµπαράστασή τους στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική.
∆ηλώνουν την ετοιµότητα και τη διάθεσή τους να
βοηθήσουν, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στην αντιµετώπιση των συνεπειών από την πύρινη λαίλαπα.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκεται σε διαρκή
συνεννόηση µε τους Φορείς που έχουν αναλάβει την
χρηµατοδότηση κάθε είδους δράσεων για την αρωγή
των πληγέντων. Ο Όµιλος ΕΛΠΕ θα συµβάλει στις δράσεις αυτές µε τη διάθεση ποσού €1 εκατ., καθώς και µε
τη χορήγηση καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
Αντιπροσωπεία του Οµίλου επισκέφθηκε ήδη τα
Μέγαρα, όπου και συναντήθηκε µε τον ∆ήµαρχο κ. Σταµούλη.
Επιπλέον, µετά από αίτηµα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδοµών, ο Όµιλος ΕΛΠΕ ανέλαβε την
χρηµατοδότηση της αεροφωτογράφισης των καµένων
εκτάσεων, προκειµένου να αποκτήσουν οι Αρχές όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πλήρη
αποτύπωση της καταστροφής και στην αποτελεσµατική
οργάνωση της βοήθειας προς τους πληγέντες.

∆ήµος Φυλής: Συστηµατικοί
καθαρισµοί των οικοπέδων

Η αποψίλωση ξεκίνησε πριν το Πάσχα

Την πεποίθηση ότι στον καθαρισµό των οικοπέδων
από ξερά χ όρτα έχ ει γίν ει συστηµατική δουλεία, εξέφρασε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά τη
συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την Παρασκευή 20 Ιουλίου απαν τών τας σε θέµατα προ ηµερησίας
διάταξης.
“Βρίσκοµαι διαρκώς έξω, συν οµιλώ µε τον κόσµο κι
έχ ω προσωπική άποψη. Και στις τρεις ∆ηµοτικές Εν ότητες Άν ω Λιόσιων , Ζεφυρίου και Χασιάς η αποψίλωση
ξεκίν ησε πριν το Πάσχ α και ο ∆ήµος είν αι σε πολύ
καλύτερη κατάσταση από πέρσι. Οι εικόν ες που βρήκαµε µε 1,5 µέτρο χ όρτο αποτελούν παρελθον ” τόν ισε
χ αρακτηριστικά, προσθέτον τας ότι: Η Τεχ ν ική Υ πηρεσία εκπον εί µελέτη ώστε η κοπή των χ όρτων , ο καθαρισµός των ρείθρων και των πεζοδροµίων ν α γίν εται
καθ’ όλη τη διάρκεια του χ ρόν ου.
Επεσήµαν ε επίσης πως οι βροχ ές που έριξε φέτος
κατά τους µήν ες Μάιο και Ιούλιο ευν οούν την αν άπτυξη των χ όρτων γι’ αυτό και η ∆ιεύθυν ση Περιβάλλον τος και Πρασίν ου θα συν εχ ίσει το έργο της και θα
παραµείν ει σε επαγρύπν ηση µέχ ρι το τέλος της αν τιπυρικής περιόδου.

6-θριάσιο
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Με θλίψη αλλά και ευλάβεια ο Εορτασµός της Αγίας
Παρασκευής στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας

Παρουσία του Σεβασµιότατου κ.κ. Κωνστάντινου ανήµερα της εορτής.

Πένθιµο κλίµα στον
εορτασµό της Αγίας
Παρασκευής στο Ζεφύρι

Μ

ε τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της
Αγί ας Παρασκευής, στους δρόµους
γύρω από τον Ιερό Ναού του Αγίου
Στυλιανού, κορυφώθηκαν οι διήµερες θρησκευτικές εκδηλώσεις στο Ζεφύρι για τον εορτασµό
της προστάτιδας των µατιών.
Σε κλίµα βαριά πένθιµο, λόγω της τραγικής
απώλειας δεκάδων συνανθρώπων µας στις καταστροφικές πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής,
µετά τον Όρθρο και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετ΄ αρτοκλασίας, εψάλη τρισάγιο στη
µνήµη των αδικοχαµένων και δέηση υπέρ όσων
επέζησαν της µεγάλης τραγωδίας. Χθες το απόγευµα τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της λιτάνευσης
ο εφηµέριος του Ναού πατέρας Απόστολος
Αντωνίου προσέφερε καφέ στους πιστούς, στο
πνευµατικό κέντρο δίπλα στο Ναό ενώ ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος που
σήµερα γιορτάζει τα γενέθλιά του προσέφερε
γλυκά και δέχθηκε τις ευχές ιερέων και πιστών.

Μ

ε ευλάβεια ο Εορτασµός της Αγίας Παρασκευής στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας και παρουσία του Σεβασµιότατου
κ.κ. Κωνστάντινου ανήµερα της εορτής.
Σε έντονο θρησκευτικό κλίµα τελέστηκε το απόγευµα της Τετάρτης ο πανηγυρικός εσπερινός
της Αγίας Παρασκευής, στον οµώνυµο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Εργατικών Κατοικιών
Μάνδρας Αττικής.

µαρχος Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του
∆ΟΚΑΠ Νερούτσου Αλεξία, ο Πρόεδρος του ΤΣ
Μάνδρας Νι κόλαος Παχής και ο ∆ηµοτι κός
Σύµβουλος Κώνστας Ευάγγελος.
Την Πέµπτη ανήµερα της εορτής της Αγίας Παρασκευής τον Πανηγυρικό Θείο Λόγο κήρυξε ο
Σεβασµι ότατος Μητροπολί της Μεγάρων και
Σαλαµίνος κ.κ. Κωνσταντίνος.Εκεί παραβρέθηκαν
η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη, η Πρόεδρος Ερα-

Σε κλίµα ευλάβειας πλήθος πιστών παρακολούθησαν τον Εσπερινό, την αρτοκλασία και ακολούθως την περιφορά της Ιερής Εικόνας που
αυτή τη φορά δεν πραγµατοποιήθηκε µόνο γύρω
από τον περίβολο της Εκκλησίας µα διέσχισε και
την ΠΕΟΑΘ και η λιτανεία συνεχίστηκε γύρω από
τις πολυκατοικίες των Εργατικών Κατοικιών.
Στην περιφορά παραβρέθηκαν η ∆ήµαρχος
Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη, ο Βουλευτής Αττικής Μπούρας Αθανάσιος, η Πρόεδρος του ∆Σ Οικονόµου-Στάθη Ερασµία, ο Αντιδή

σµία Οικονόµου-Στάθη, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ
Αλεξία Νερούτσου και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Ευάγγελος Κώνστας.
Όµως αυτή τη χρονιά τα πρόσωπα σκεπάζονταν
από µια θλίψη, απόρροια της πρόσφατης τραγικής και καταστροφικής πύρινης λαίλαπας που
στέρησε άδικα τόσες ζωές στην Ανατολική Αττική.
Γι’ αυτό το λόγο και προς ένδειξη πένθους ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέβαλε την µουσικοχορευτική εκδήλωση που θα λάµβανε χώρα
στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού
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Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής

Η ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων του ∆ήµου Ελευσίνας»

Σ

υνεδριάζει αύριο Τρίτη
31 Ιουλίου 2018 και ώρα
8:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
για τη λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:

1.
Αναµόρφωση ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού ο.ε. 2018
2.
Κατακύρωση ή µη (σε
οριστικό ανάδοχο) του Ανοικτού
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την
ανάδειξη οριστικού αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση
Πλατείας Ηρώων του ∆ήµου
Ελευσίνας».
3.
Έγκριση ή µη της έκθεσης για την πορεία του έργου :
«Συντήρηση ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆.Ε. Μαγούλας», µηνών
Μάιου – Ιουνίου – Ιουλίου 2018.
4.
∆ιορισµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για τον χειρισµό της Αιτήσεως Ακυρώσεως που κατάθεσε η εταιρεία «ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»
και την εκπροσώπηση του ∆ήµου κατά τη συζήτηση
αυτής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών
5.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή της ψηφισµένης, µε την υπ’αριθµ 427/18 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, πίστωσης ποσού 70.000,00 € για την
µελέτη οριοθέτησης ρέµατος Μικρό Κατερίνι ∆.Ε.
Μαγούλας λόγω αλλαγής τίτλου.
6.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή της ψηφι-

Χρήστος Σπίρτζης:
Την Τρίτη ξεκινά η υποβολή
αιτήσεων για το επίδοµα των
5.000 στους πυρόπληκτους

σµένης, µε την υπ’ αριθµ 227/18 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, πίστωσης ποσού 3.502,50 € για
δαπάνη τελών κυκλοφορίας Μηχανηµάτων έργου λόγω
εκδόσεως εντάλµατος προπληρωµής.
7.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή της ψηφισµένης, µε την υπ’ αριθµ 140/18 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, πίστωσης ποσού 70.000,00 € για ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (ΤΠ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ) λόγω αναµόρφωσης.
8.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή της ψηφισµένης, µε την υπ’ αριθµ 198/18 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, πίστωσης ποσού 40.000,00 € για πράξεις αναλογισµού, λόγω αναµόρφωσης.

∆ράσεις ενηµέρωσης κοινού από την ΠΕ ∆υτικής Αττικής για τη
λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου στον ∆ήµο Μεγάρων

Ενότητα ∆υτικής Αττικής και ο ∆ήµος Μεγάρων σε συνεργασία µε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ θα
ΗΠεριφερειακή
πραγµατοποιήσουν ενηµέρωση πληθυσµού για τη λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, καθώς
και για τα µέτρα προφύλαξης. Συγκεκριµένα, την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018
•Στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων, στις 19:00 µ.µ.
•Στον σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» στη περιοχή Βλυχό Μεγάρων, στις 20:00 µ.µ.

Μετά το τέλος, της διαρκείας 3,5 ωρών , ευρείας
σύσκεψης, που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχ είο
Ραφήν ας-Πικερµίου, ο Υ πουργός Υ ποδοµών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, τόν ισε, µεταξύ άλλων :
«Σήµερα µπορούµε ν α έχ ουµε µία ασφαλή εκτίµηση για
τις καταστροφές στα κτίρια. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες. Έχ ουν µείν ει µόν ο κάποιες
αυτοψίες σε µεµον ωµέν ες κατοικίες, που διεν εργούν ται
µετά από αίτηση.
Εποµέν ως, από την Τρίτη ξεκιν άµε καν ον ικά σε 4
σηµεία της Αττικής (στον ∆ήµο Ραφήν ας-Πικερµίου,
στον ∆ήµο Μαραθών α, στον ∆ήµο Μεγαρέων και στο
Υ πουργείο Υ ποδοµών και Μεταφορών ) ν α δεχ όµαστε
τις αιτήσεις για τη χ ορήγηση του βοηθήµατος των 5.000
ευρώ».

Εγγραφές Νηπίων στους Παιδικούς
Σταθµούς του ∆ήµου Ιλίου

Ο

∆ήµος Ιλί ου ενηµερώνει τους γονεί ς δι και ούχους αξί ας
τοποθέτησης (voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ότι η δι αδι κασί α που θα ακολουθήσει η ∆ι εύθυνση Προσχολι κής
Αγωγής γι α την τοποθέτηση των νηπί ων (κατηγορί α δοµής Α2),
σε Βρεφονηπι ακό ή Παι δι κό Σταθµό του ∆ήµου Ιλί ου, έχει ως
εξής:
Από σήµερα ην ∆ευτέρα 30 Ιουλί ου 2018, οπότε και θα έχουν ορι στι κοποι ηθεί οι πί νακες ωφελούµενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., θα
ξεκι νήσει η κατάθεση αι τήσεων των δι και ούχων προς το ∆ήµο
Ιλί ου. Οι αι τήσει ς θα γί νονται δεκτές καθηµερι νά από 30.07.2018
έως και 03.09.2018 και ώρες από 09:00 το πρωί έως 12:00 το
µεσηµέρι , στο Γραφεί ο της ∆ι εύθυνσης Προσχολι κής Αγωγής
(Νέστορος 101, 2ος όροφος).
Με την κατάθεση της αί τησης ενδι αφέροντος, οι δι και ούχοι θα
πρέπει να προσκοµί σουν και την αντί στοι χη αξί α τοποθέτησης
(voucher), καθώς επί σης, την εξουσι οδότηση – δήλωση προς τον
∆ήµο Ιλί ου.

Η ΕΥ∆ΑΠ ενηµερώνει για την
ποιότητα νερού στο δηµοτικό δίκτυο
των πληγεισών περιοχών

Η

ΕΥ∆ΑΠ ενηµερώνει το καταναλωτικό κοινό στις
πληγείσες περιοχές, από τις πυρκαγιές της
23ης Ιουλίου 2018, ότι η ποιότητα του νερού
µε το οποίο προµηθεύει το δηµοτικό δίκτυο ΡαφήναςΠικερµίου και το δηµοτικό δίκτυο Νέας Μάκρης-Μαραθώνα, ανταποκρίνεται πλήρως στις σχετικές νοµοθετικές απαιτήσεις περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Στα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας του πόσιµου
νερού, η ΕΥ∆ΑΠ πραγµατοποιεί καθηµερινά δειγµατοληψίες και επιτόπιες µετρήσεις, σε όλο το δίκτυο αρµοδιότητάς της. Επίσης, πραγµατοποιεί έκτακτους ελέγχους
οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο τεθεί θέµα ποιότητας του πόσιµου νερού.
Η πολιτική της Εταιρείας σε θέµατα ασφάλειας της
ποιότητας του νερού είναι πάγια και σαφής: Προτεραιότητα για την ΕΥ∆ΑΠ είναι ο άνθρωπος και πρωτίστως η
ασφάλεια και υγεία των πολιτών.

8-θριάσιο

Γ. Στασινός: Υπήρχε χρόνος να γίνει
εκκένωση, δεν φταίει η άναρχη δόµηση

∆

ιαψεύδει τους κυβερνητικούς ισχυρισµούς ότι
δεν ήταν εφικτή η εκκένωση των πυρόπληκτων
περιοχών ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Στασινός, τονίζοντας σε άρθρο
του στην εφηµερίδα «Τα Νέα» ότι υπήρχε χρόνος αντίδρασης, προκειµένου να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές
και πως δεν φταίει ούτε η κλιµατική αλλαγή, ούτε η άναρχη δόµηση για τις τόσο πολλές απώλειες ανθρώπινων
ζωών από την πυρκαγιά.

Συγκεκριµένα, το άρθρο του αναφέρει τα εξής:
«Κάθε φορά που συµβαίνει µία φυσική καταστροφή
ξεκινάει µία συζήτηση για το τι έφταιξε. Επειτα από
πληµµύρες, φωτιές ή σεισµούς, οι αιτίες της καταστροφής αναζητούνται στην αυθαίρετη δόµηση, στην κατασκευή κατοικιών, οικισµών και πόλεων µέσα σε δάση και
πάνω σε ρέµατα. Το τελευταίο διάστηµα έχει αρχίσει η
ανάλυση για το πώς έχει κάνει πιο συχνές και πιο έντονες αυτές τις καταστροφές η κλιµατική αλλαγή.
Ολες αυτές οι διαπιστώσεις έχουν βάση. Εχουν χτιστεί
όχι µόνο κατοικίες, αλλά οικισµοί και ολόκληρες πόλεις
µέσα σε δάση και σε ρέµατα. Αρα έχουν χτιστεί άναρχα
και χωρίς κανέναν πολεοδοµικό σχεδιασµό. Ολα αυτά
έγιναν µε την ανοχή της πολιτείας, των κυβερνήσεων και
των πολιτικών που φρόντισαν για την παροχή ρεύµατος
και νερού σε όλες αυτές τις κατοικίες µε στόχο την ψήφο
αυτών των πολιτών.
∆εν σκέφτηκαν όµως ποτέ ότι οι κατοικίες αυτές δεν
έχουν ανάγκη µόνο ρεύµα και νερό. Χρειάζονταν και
υποδοµές. Αλλά όταν αυτές κατασκευάζονται εκ των
υστέρων, τότε αναγκαστικά προσαρµόζονται στην υφιστάµενη, αυθαίρετα χτισµένη, πραγµατικότητα. Και

ΣΗΜΕΡΑ Η 23Η
ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σήµερα ∆ευτέρα 30 Ιουλίου και ώρα 20:00 µ.µ.,
θα λάβει χ ώρα η
23η
δηµόσια τακτική συν εδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ασπ ροπ ύργου , για τη συζήτηση και
τη λήψη απ οφάσεων ,
σχ ετικά µε τα θέµατα της
επισυν απτόµεν ης ηµερήσιας διάταξης,
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέµα 1ο :
Έγκριση
6ης Αν αµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπ ύργου,
οικον οµικού
έτους 2018, και τροποπ οίηση Τεχ ν ικού Προγράµµατος.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ.
Φίλιπ π ος
Πάν ος.
Θέµα 2ο :Έγκριση της
2ης Αν αµόρφωσης του
Προϋπολογισµού έτους

2018 και της εισηγητικής
έκθεσης, της Κοιν ωφελούς
Επ ιχ είρησης
∆ήµου
Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
(Κ.Ε.∆.Α.).
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία
Μαυρίδη
Θέµα 3ο :
Έγκριση
της Τροπ οπ οίησης του
Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης έτους 2018, της
Κοιν ωφελούς Επ ιχ είρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.).
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία
Μαυρίδη.
Θέµα 4ο :Έγκριση της
Γ΄ Αν αµόρφωσης προϋπολογισµού οικον οµικού
έτους 2018, του Ν.Π.∆.∆.
µε
την
επ ων υµία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
7
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ,
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΤΡΙΤΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), σύµφων α µε την υπ αριθµ.
55/2018
απόφαση του
∆.Σ. αυτού.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
του ∆.Σ. κ. Κατσαρός
Ιωάν ν ης.

συνήθως επειδή τα έργα που απαιτούνται σε
τέτοιες καταστάσεις είναι περισσότερα από αυτά
που θα απαιτούνταν αν υπήρχε εξαρχής σχεδιασµός και πραγµατοποιούνται τα ελάχιστα, τότε
έχουµε µεγάλες καταστροφές. Γιατί η φύση εκδικείται αυτήν την ανθρώπινη παρέµβαση. Και
λόγω της κλιµατικής αλλαγής εκδικείται ακόµη
περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.

Ποια είναι τα φαινόµενα που συνήθως επιφέρουν
µεγάλες καταστροφές και σε τι συνίστανται αυτές; Τα
συνήθη φαινόµενα στη χώρα µας είναι σεισµοί,
πληµµύρες και φωτιές και οι καταστροφές είναι υλικές
ζηµιές και θάνατοι πολιτών.
Ποιες είναι οι διαφορές στις καταστροφές που επιφέρει κάθε φαινόµενο; O σεισµός διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα και δεν µας δίνει σχεδόν κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ο µόνος ουσιαστικός τρόπος αντιµετώπισης είναι ο
καλός σχεδιασµός, ώστε ακόµη και αν προκληθούν υλικές ζηµιές να µην υπάρξουν καταρρεύσεις για να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Η πληµµύρα επίσης αντιµετωπίζεται µε καλό σχεδιασµό και κατάλληλα έργα υποδοµής. Ανάλογα µε το σηµείο από το οποίο ξεκινά και την
ένταση της βροχόπτωσης µπορεί να υπάρχει ή όχι χρόνος αντίδρασης για να διασωθούν οι πολίτες. Η φωτιά
µπορεί ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο ξεσπάει, την
κατεύθυνση και την ένταση του ανέµου να προκαλέσει
µικρές ή µεγάλες υλικές ζηµιές. Οι κατάλληλες υποδοµές,
ο σύγχρονος εξοπλισµός, η απαραίτητη οργάνωση και ο

Θέµα 5ο :
Έγκριση
της Β΄ Αν αµόρφωσης του
προϋπολογισµού οικον οµικού έτους 2018 , του
Ν.Π.∆.∆. µε την επων υµία
ΠΝΕΥ ΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ , σύµφων α µε την υπ αριθµ.
65/2018
απόφαση του
∆.Σ. αυτού.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
του ∆.Σ. κ. Μπουραν τάς
Μελέτιος .
Θέµα 6ο :
Έγκριση
απολογισµού οικον οµικού
έτους
2017
,
του
Ν.Π.∆.∆.µε την επων υµία
ΠΝΕΥ ΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ , σύµφων α µε την υπ αριθµ.
66/2018
απόφαση του
∆.Σ. αυτού.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
του ∆.Σ. κ. Μπουραν τάς
Μελέτιος.
Θέµα 7ο :Έγκριση αιτηµάτων χ ορήγησης Οικον οµικών
Εν ισχ ύσεων Επιχ ορηγήσεων .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2018

συντονισµός της Πολιτικής Προστασίας είναι δυνατόν να
περιορίσουν την καταστροφή. Επειδή η διάρκεια κατά
την οποία καταστρέφει η φωτιά είναι µεγάλη, ο περιορισµός απώλειας ανθρώπινων ζωών είναι εφικτός.

Οι µεγαλύτερες καταστροφές στην πατρίδα, όσον
αφορά απώλειες ανθρώπινων ζωών µετά τον Πόλεµο,
προκλήθηκαν από µεγάλους σεισµούς. Από τον σεισµό
της Κεφαλονιάς το 1953 και από τον σεισµό στην Αθήνα
το 1999, µε 386 και 143 νεκρούς αντίστοιχα.
Οπως αντιλαµβάνεται ο καθένας από όλα τα παραπάνω, τις περισσότερες απώλειες ζωών τις έχουµε από σεισµούς, διότι δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης.

Αντιλαµβανόµαστε ότι τα αποτελέσµατα της άναρχης
δόµησης και της κλιµατικής αλλαγής είναι οι µεγάλες υλικές καταστροφές, αφού έργα και κατοικίες δεν έχουν τη
δυνατότητα µετακίνησης. Γιατί είχαµε όµως τόσο πολλές
απώλειες ανθρώπινων ζωών από µία φωτιά; Το βέβαιο
είναι ότι για αυτό δεν φταίει ούτε η κλιµατική αλλαγή ούτε
η άναρχη δόµηση.
Οι άνθρωποι θα µπορούσαν να φύγουν. Χρόνος
υπήρχε».
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Απροετοίµαστοι και αµετανόητοι, κυβέρνηση και Πρωθυπουργός
αποποιούνται τις ευθύνες τους και δεν λένε την αλήθεια στον κόσµο

Η συνέχεια από τη σελ. 2

σε ένα λιµανάκι και στο Κόκκινο Λιµανάκι της Ραφήνας, µε τον πρωθυπουργό να εκφράζει έκπληξη για τους
αποκλεισµένους.
Όπως όµως αποκαλύπτεται µε τον πλέον τραγικό
τρόπο, ο πρώτος νεκρός είχε βρεθεί στις 19.40 σύµφωνα µε τη µαρτυρία του εκπροσώπου των ειδικών φρουρών, την ώρα που και ο επικεφαλής των ΟΥΚ που
πήραν µέρος στη διάσωση εκατοντάδων ανθρώπων επιβεβαίωσε ότι πριν πέσει η νύχτα είχαν εντοπίσει νεκρούς.Επισφραγίζοντας όλα τα παραπάνω, ο Παναγιώτης
Κουρουµπλής είπε στο ΘΕΜΑ πως όντως είχαν πληροφορία για νεκρό νωρίς το απόγευµα της ∆ευτέρας, αλλά
δεν την αξιολόγησαν ως ασφαλή, αφού προέρχονταν
από τους άνδρες του Λιµενικού οι οποίοι ενεργούσαν
κυρίως µέσα στο νέρο.
Να σηµειωθεί εδώ πως και το ΕΚΑΒ είχε αναφέρει
νωρίς το απόγευµα πληροφορίες για νεκρούς στο Νέο
Βουτζά.
Παρόλα αυτά, µε την ώρα να πλησιάζει µεσάνυχτα,
στο Κέντρο Επιχειρήσεων, η λέξη «νεκρός» δεν
ακούστηκε ούτε από το στόµα του κ. Τόσκα, ούτε από
αυτό του κ. Πολάκη, αλλά ούτε και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τον αρχηγό της Πυροσβεστικής και
της Αστυνοµίας που όφειλαν να είχαν πιστοποιήσει τις
πληροφορίες και να είναι σε θέση να τις µεταφέρουν
στον πρωθυπουργό.Το επικοινωνιακό σόου στις κάµερες συνεχίστηκε µε τον κ. Τσίπρα να ρωτά πότε θα πετάξουν τα εναέρια µέσα πυρόσβεσης την εποµένη, όταν
όλοι γνώριζαν ότι η φωτιά είχε πλέον σβήσει αφού είχε
φτάσει στη θάλασσα.
Αστυνοµικοί είχαν βρει τον πρώτο νεκρό στις
19.40 το απόγευµα της ∆ευτέρας

Αστυνοµικοί της οµάδας ∆Ι.ΑΣ. είχαν εντοπίσει τον
πρώτο νεκρό της πυρκαγιάς στην ανατολική Αττική στις
19:40 το απόγευµα της ∆ευτέρας, είπε στον ΣΚΑΪ ο
γενικός γραµµατέας Σωµατείου Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος.
Εκτίµησε ότι εφόσον αυτό έγινε γνωστό µέσω ασυρµάτου, λογικά θα πρέπει να είχε ενηµερωθεί και ο πολιτικός
προϊστάµενος της Αστυνοµίας.
Όµως κατά την ενηµέρωση που έγινε στον πρωθυπουργό λίγο πριν από τα µεσάνυχτα της ∆ευτέρας, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι, δεν
έγινε καµία αναφορά σε θύµατα.
Το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Νίκος Τόσκας προσπάθησε να αποκρούσει
την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για την ενηµέρωση
που δόθηκε πρωθυπουργό.

ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Από ανθρώπινο λάθος ξεκίνησε η
φωτιά στην Πεντέλη! «Η ταυτότητα
του ιδιώτη είναι γνωστή στις Αρχές»!

Ο

ι πληροφορίες θέλουν ιδιώτη ν α προκαλεί από
λάθος την καταστροφική φωτιά προσπαθών τας
ν α κάψει ξερά κλαδιά - Μάλιστα φαίν εται πως
υπάρχ ουν και αυτόπτες µάρτυρες που έχ ουν εν ηµερώσει τις αρχ ές για την ταυτότητά του
Από την πρώτη στιγµή που ξέσπασαν οι φον ικές
πυρκαγιές, η κυβέρν ηση έκαν ε λόγο για εµπρησµό.
Από τον Αλέξη Τσίπρα, που το αν έφερε στην πρώτη
του δήλωση από τη Βοσν ία και το αν έφερε και στο
Υ π ουργικό, µέχ ρι τον Νίκο Τόσκα στην π ολυσυζητηµέν η συν έν τευξη τύπουG
Τώρα, ν έα στοιχ εία που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, αποδοµούν την άποψη ότι η φον ικότερη
πυρκαγιά στα ελλην ικά χ ρον ικά, αυτή της περασµέν ης
∆ευτέρας στο Νταού Πεν τέλης, µε απολογισµό 88 ν εκρούς – µέχ ρι την ώρα που γράφεται το κείµεν ο- οφείλεται σε οργαν ωµέν ο σχ έδιο.
Αν τίθετα, η πρώτη σπίθα φαίν εται ότι άν αψε από

Αδωνις Γεωργιάδης:
Ο πρωθυπουργός έπαιζε
θέατρο

Επικεφαλής ΟΥΚ Λιµενικού: Εντοπίσαµε τους
πρώτους νεκρούς πολύ πριν σκοτεινιάσει

Έχει αποδειχτεί πια ότι ο Αλέξης
Τσίπρας «έπαιζε θέατρο» το βράδυ
της ∆ευτέρας διότι «γνώριζε για
τους νεκρούς», δήλωσε στον ΣΚΑΪ
ο αντιπρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης.
Τόνισε µάλιστα πως ο πρωθυπουργός προτίµησε να αποσπάσει
όλους τους επιτελείς που συντόνιζαν τις επιχειρήσεις στο Μάτι και
στην Ραφήνα προκειµένου να στήσει το «επικοινωνιακό του σόου»,
µε συνέπεια να αποδυναµωθεί η
επιχείρηση διάσωσης πυρόπληκτων και ναυαγών.

Καλεί την κυβέρνηση να ενηµερώσει επακριβώς του
πολίτες για τον ακριβή αριθµό των αγνοουµένων

Καταλυτική είναι η µαρτυρία του επικεφαλής των 40
ανδρών της Οµάδας Υποβρυχίων Αποστολών που
έσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους στην παραλία της
κολάσεως στο Μάτι.
Σύµφωνα µε τον κ. Μπαλτάκο, η οµάδα του εντόπισε τους νεκρούς πολύ έγκαιρα, και συγκεκριµένα,
όπως διευκρίνισε, πριν νυχτώσει, γεγονός για το
οποίο ενηµέρωσαν τον αρχηγό που αποβιβάστηκε
στο ξενοδοχείο Ραµάντα λίγο αφότου έπεσε το σκοτάδι.
«Εντοπίσαµε τους πρώτους νεκρούς πριν βραδιάσει. ∆εν είχε πέσει το σκοτάδι. Μάλιστα πολύ σύντοµα, αφότου έπεσε το σκοτάδι, ήρθε στο χώρο και ο
αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος, αποβιβάστηκε στο
ξενοδοχείο Ραµάντα και αφενός συντόνιζε και αφετέρου βοηθούσε τους ανθρώπους που ήταν εκεί ψυχολογικά.
Οπότε ο πρώτος ο οποίος στον οποίο αναφέραµε
αυτό το θέµα ήταν ο αρχηγός λίγο αφότου βράδιασε.
Και λίγο αργότερα ήρθε κι ο κύριος υφυπουργός στο
λιµάνι και ενηµερώθηκε κι εκείνος», ανέφερε.
Μάλιστα, ως επικεφαλής της οµάδας συνεχώς
ενηµέρωνε την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας για
όσα συνέβαιναν στο σηµείο.
Ωστόσο, ήταν άποψη της πολιτικής ηγεσίας είπε, να
µην µιλήσουµε για νεκρούς για να µην επιβαρύνουµε
το κλίµα.

Η παραδοχή του υπουργού Ναυτιλίας, Παναγιώτη
Κουρουµπλή ότι γνώριζε για τον πρώτο νεκρό της
φωτιάς στο Μάτι ήδη πριν σκοτεινιάσει το απόγευµα
της ∆ευτέρας και παρ’ όλα αυτά δεν αξιολόγησε την
πληροφορία ως «ασφαλή» έχει προκαλέσει έντονες
αντιδράσεις στο χώρο της πολιτικής.
Η Νέα ∆ηµοκρατία έσπευσε να σχολιάσει τις
δηλώσεις του κ. Κουρουµπλή µε την εξής γραπτή
ανακοίνωση:
«Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί για το
γεγονός ότι την ώρα που αποδεδειγµένα πια γνώριζε
για την ύπαρξη νεκρών, το απέκρυψε σε ένα θλιβερό
τηλεοπτικό σόου µε πρωταγωνιστή τον ίδιο τον
πρωθυπουργό, επιδιώκοντας να εξαπατήσει τους
πολίτες» τονίζει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου
της Νέας ∆ηµοκρατίας προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα πρέπει να ενηµερώσει επιτέλους τους πολίτες
για τον ακριβή αριθµό των αγνοουµένων.
«Ο πόνος της ελληνικής κοινωνίας είναι µεγάλος.
∆εν χρειάζεται επιπλέον σύγχυση και επιπλέον ψέµατα» καταλήγει η ανακοίνωση της Ν∆.

αµέλεια ιδιώτη που προσπάθησε ν α κάψει ξερά κλαδιά και ξύλα. Σε αυτό το συµπέρασµα φέρεται ν α έχ ουν
καταλήξει τα στελέχ η της ∆ιεύθυν σης Αν τιµετώπισης
Εγκληµάτων Εµπρησµού που αν έλαβαν από την
πρώτη στιγµή την έρευν α για τα αίτια της τραγωδίας.
Μιλών τας, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αρµόδιος κυβερν ητικός αξιωµατούχ ος διευκρίν ισε ότι τα έως τώρα ευρήµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η πυρκαγιά στις 5
το απόγευµα της 23ης Ιουλίου είν αι αποτέλεσµα
εγκληµατικής αµέλειας ιδιώτη, η ταυτότητα του οποίου
είν αι ήδη γν ωστή στις Αρχ ές.
Ειδικότερα, οι πληροφορίες δηµιουργούν ν έα δεδοµέν α στην υπόθεση, καθώς στην έκτακτη συν έν τευξη
Τύπου της Πέµπτης είχ ε αφεθεί ν α εν ν οηθεί ότι οι πυρκαγιές σε Κιν έτα και Νταού Πεν τέλης ήταν αποτέλεσµα
εν ός οργαν ωµέν ου σχ εδίου εµπρηστών . Προς αυτή
την κατεύθυν ση παρουσιάστηκαν δορυφορικές φωτογραφίες από τα Γεράν εια Ορη, στις οποίες φαίν εται ότι
30 λεπτά µετά την αρχ ική εκδήλωση της πυρκαγιάς
υπήρχ αν 13 ακόµα εστίες φωτιάς.
Ωστόσο, στην Κιν έτα τα στελέχ η της ∆ιεύθυν σης
Αν τιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού δεν έχ ουν
εν τοπίσει ίχ ν η εµπρηστικών µηχ αν ισµών στις εστίες
της φωτιάς, εν ώ αν τίστοιχ α τα ευρήµατα στο Νταού
Πεν τέλης κατατείν ουν στην εκδοχ ή του εµπρησµού

από αµέλεια.Μιλών τας στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», καλά
εν ηµερωµέν η πηγή διευκρίν ισε ότι το εύρηµα δεν
αφορά σε κάποιου είδους εµπρηστικό µηχ αν ισµό, αλλά
σε υπολείµµατα από σορό µε καµέν α ξύλα και κλαδιά.
Τι σηµαίν ει αυτό;
Ότι κάποιο άτοµο, πιθαν ότατα κάτοικος της περιοχ ής, προσπάθησε εν µέσω ισχ υρών αν έµων ν α
κάψει ξερά κλαδιά και ξύλα µε αποτέλεσµα ν α προκαλέσει άθελά του πυρκαγιά.
Η ίδια πηγή εν ηµέρωσης διευκρίν ισε ότι η ταυτότητα
του εξ αµελείας εµπρηστή είν αι γν ωστή στις αν ακριτικές
αρχ ές, καθώς αυτόπτες µάρτυρες τον κατον όµασαν
στο πλαίσιο της έρευν ας.
Αποκάλυψε ακόµα ότι ο ύποπτος, µόλις κατάλαβε τι
είχ ε συµβεί, τοποθέτησε πλάκες και πέτρες για ν α εξαφαν ίσει τα ίχ ν η της καύσης, εν ώ στη συν έχ εια έριξε
µεγάλη ποσότητα ν ερού για ν α αποµακρύν ει τα υπολείµµατα των καµέν ων κλαδιών και ξύλων .
Τέλος, µε αν ακοίν ωσή της η Έν ωση Εισαγγελέων
Ελλάδος διαβεβαιών ει «το αυτον όητο, ότι δηλαδή οι
Ελλην ες εισαγγελείς, εν εργών τας όπως πάν τοτε, στο
πλαίσιο του θεσµικού τους ρόλου, θα συµβάλουν µε
όλες τους τις δυν άµεις στην αν αζήτηση, αν άδειξη και
απόδοση των ποιν ικών ευθυν ών στους υπεύθυν ους
της εθν ικής αυτής καταστροφής».

Ν∆: Θλιβερό τηλεοπτικό σόου µε
πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρωθυπουργό

10-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΓΙΑ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµηχανία
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

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

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 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 Βιοµηχανία
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

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2018

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενηµέρωση σχετικά
µε τη διαδικασία
κατεδάφισης
αυθαιρέτων

Η Περιφέρεια Αττικής, ενηµερώνει σχετικά
µε τη διαδικασία ελέγχου και κατεδάφισης
παράνοµων κατασκευών στα ρέµατα:
Η διαδικασία χαρακτηρισµού αυθαίρετων
κατασκευών (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο π.δ. 267/1998) είναι αποκλειστική
αρµοδιότητα των υπηρεσιών ∆όµησης των
∆ήµων (οι οποίες γνωρίζουν τις κατασκευές
εντός των ρεµάτων ή των παραρεµάτιων
ζωνών) και εκκινεί µε τη σύνταξη σχετικών
εκθέσεων αυτοψίας από αυτούς.
Οι εκθέσεις αυτές, αφού καταστούν οριστικές (µε την πάροδο προθεσµίας 30 ηµερών
χωρίς υποβολή ένστασης ή απόρριψη
τυχόν ένστασης από το αρµόδιο όργανο),
αποστέλλονται στην Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση, η οποία είναι αρµόδια (άρθρο 280
του ν. 3852/2010) για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισµάτων ή
κατασκευών.
∆ύο διευκρινίσεις: 1η: ∆εν πρέπει να
συγχέονται οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
µε τις Περιφέρειες (σύµφωνα µε τον ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Πρόγραµµα Καλλικράτης).
2η διευκρίνιση: ο νόµος 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄
167) «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,
που προβλέπει τη µεταβίβαση µέρους των
προαναφερόµενων αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες, δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ λόγω
της εκκρεµότητας έκδοσης του προβλεπόµενου Προεδρικού ∆ιατάγµατος από το
αρµόδιο Υπουργείο.
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Νέο επίδοµα ανεργίας 360 ευρώ σε αυτοαπασχολούµενους
- Αυτοί είναι οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά

ους όρους και όλες τι λεπτοµέρει ες γι α το
νέο επί δοµα ανεργί ας του ΟΑΕ∆ που θα
χορηγεί ται σε πρώην αυτοαπασχολούµενους προβλέπει απόφαση που εκδόθηκε σήµερα.
Το επί δοµα θα εί ναι ύψους 360 ευρω
∆ι και ούχοι του νέου επι δόµατος ανεργί ας εί ναι
οι ασφαλι σµένοι που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι
οποί οι βάσει γενι κών, ει δι κών ή καταστατι κών
δι ατάξεων που ί σχυαν κατά την 31η 12-2016 εί χαν
υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ και καταβάλλουν την ει σφορά που προβλέπεται γι α τον
Ει δι κό Λογαρι ασµό Ανεργί ας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων – Κλάδος ασφαλι σµένων τέως ΕΤΑΑ.
Προϋποθέσεις – Έναρξη καταβολής

1. Γι α τη χορήγηση βοηθήµατος στους δι και ούχους του άρθρου 1 απαι τεί ται σωρευτι κά η συνδροµή των κάτωθι προϋποθέσεων:
α. Συµπλήρωση τρι ών (3) ετών συνεχούς ή δι ακεκοµµένης ασφάλι σης εµµί σθου ή και ελεύθερου επαγγελµατί α στον πρώην Τοµέα του ΕΤΑΑ,
στον οποί ο υπάγονται κατά την ηµεροµηνί α υποβολής της αί τησης γι α τη χορήγηση του βοηθήµατος ή κατά την δι ακοπή της επαγγελµατι κής δραστηρι ότητας.
βα. Αποδεδει γµένη δι ακοπή της επαγγελµατι κής δραστηρι ότητας, ή
ββ. Ετήσι ο καθαρό ατοµι κό φορολογητέο ει σόδηµα του δι και ούχου από την άσκηση επαγγελµατι κής δραστηρι ότητας κατά το φορολογι κό έτος που
προηγεί ται του έτους υποβολής της αί τησης γι α τη
χορήγηση του βοηθήµατος, που δεν υπερβαί νει το
60% του ποσού που αντι στοι χεί στο βασι κό µι σθό
άγαµου µι σθωτού άνω των 25 ετών αναγόµενο σε
ετήσι α βάση και µη άσκηση επαγγελµατι κής
δραστηρι ότητας κατά το εξάµηνο που προηγεί ται
του µήνα που υποβάλλεται η αί τηση γι α τη χορήγηση του βοηθήµατος. Ει δι κά, στι ς περι πτώσει ς
ασφαλι σµένων του πρώην Τοµέα Σύνταξης και
Ασφάλι σης Υγει ονοµι κών (τ. Τ.Σ.Α.Υ.) οι οποί οι
υπάγονται υποχρεωτι κά στην ασφάλι ση του ανωτέρω Τοµέα ως µέλη εται ρει ών ή µέλη δι οι κητι κών συµβουλί ων ανωνύµων εται ρει ών, σύµφωνα µε τι ς δι ατάξει ς της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν.982/1979 (Α΄, 239), όπως αυτή προστέθηκε µε την

παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3232/2004
(Α΄, 48), απαι τεί ται αποδεδει γµένη
δι ακοπή της επαγγελµατι κής δραστηρι ότητας τους.
γ. Καταβολή της ει σφοράς που
προβλέπεται από την παρ. 2 του
άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄, 152),
όπως αντι καταστάθηκε µε το άρθρο
50 του ν.4144/2013 (Α΄, 88) και τροποποι ήθηκε µε τι ς παρ. 1 έως 3 του
άρθρου 50 του ν. 4488/2017 (Α΄, 137)
υπέρ του Ει δι κού Λογαρι ασµού Ανεργί ας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως
Απασχολούµενων – Κλάδος ασφαλι σµένων πρώην ΕΤΑΑ, γι α τουλάχι στον τρί α (3) έτη
συνεχούς ή δι ακεκοµµένης ασφάλι σης στον πρώην
Τοµέα του ΕΤΑΑ που υπάγονται , µέχρι την ηµεροµηνί α υποβολής της αί τησης γι α τη χορήγηση του
βοηθήµατος, ή κατά τη δι ακοπή της επαγγελµατι κής δραστηρι ότητας. Ει δι κά, γι α όσους ήταν ασφαλι σµένοι στον κλάδο κύρι ας ασφάλι σης του
πρώην ΕΤΑΑ κατά την 1/1/2011 απαι τεί ται καταβολή της ανωτέρω ει σφοράς γι α ένα (1) τουλάχι στον έτος, εφόσον η δι ακοπή της επαγγελµατι κής
δραστηρι ότητας έγι νε µέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω ει σφοράς γι α δύο (2) τουλάχι στον
έτη εφόσον η δι ακοπή της επαγγελµατι κής δραστηρι ότητας έγι νε µέχρι 31/12/2013. Η δι ακοπή
και στι ς δύο προαναφερόµενες περι πτώσει ς
πρέπει να υφί σταται συνεχώς µέχρι την υποβολή
της αί τησης γι α τη χορήγηση του βοηθήµατος. Τα
ανωτέρω εφαρµόζονται και στι ς περι πτώσει ς
ασφαλι σµένων που εί χαν δι ακόψει την επαγγελµατι κή τους δραστηρι ότητα µέχρι 31/12/2010, και
ασφαλί ζονται εκ νέου στο κλάδο κύρι ας ασφάλι σης του ΕΤΑΑ µετά την 1/1/2011. Στι ς περι πτώσει ς
αυτές ο απαι τούµενος χρόνος καταβολής της ει δι κής ει σφοράς προσδι ορί ζεται από την ηµεροµηνί α επανεγγραφής στο πρώην ΕΤΑΑ.
δ. Μη παροχή εξαρτηµένης εργασί ας ή αυτοαπασχόληση, στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός
της αυτοαπασχόλησης γι α την οποί α χορηγεί ται
βοήθηµα βάσει της περ. ββ΄. δβ. Μη υπαγωγή
στην υποχρεωτι κή ή προαι ρετι κή ασφάλι ση του
ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύρι ας ασφάλι σης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. δγ. Μη λήψη σύνταξης
από τον ΕΦΚΑ ή από οποι ονδήποτε φορέα κύρι ας

ασφάλι σης της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, ή µη υποβολή
αί τησης γι α συνταξι οδότηση
στους ανωτέρω φορεί ς, εκτός
των περι πτώσεων συνταξι οδότησης
ή
υποβολής
αί τησης γι α τη συνταξι οδότηση
λόγω θανάτου.
ε. Μη δι ακοπή της επαγγελµατι κής τους δραστηρι ότητας
προκει µένου να υπηρετήσουν
τη στρατι ωτι κή τους υπηρεσί α
ή προκει µένου να µετέχουν σε
πανεπι στηµι ακές ή µεταπτυχι ακές ή δι δακτορι κές σπουδές.
στ. Το συνολι κό ατοµι κό καθαρό φορολογητέο
ει σόδηµα από οποι αδήποτε πηγή των δύο φορολογι κών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αί τησης να µην υπερβαί νει αθροι στι κά το
ποσό των εί κοσι χι λι άδων ευρώ (€ 20.000,00) και
το συνολι κό οι κογενει ακό καθαρό φορολογητέο
ει σόδηµα από οποι αδήποτε πηγή των δύο φορολογι κών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αί τησης να µην υπερβαί νει αθροι στι κά το
ποσό των τρι άντα χι λι άδων ευρώ (€ 30.000,00).
ζ. Ο δι και ούχος να µην έχει µεταβι βάσει την
επι χεί ρησή του ή το µερί δι ό του ή τι ς µετοχές του
στην επι χεί ρηση στην οποί α ανήκε, σε σύζυγο ή
πρόσωπο α΄ και β΄ βαθµού συγγένει ας.
η. Ο δι και ούχος να δι αµένει µόνι µα στην Ελλάδα.
Οι προϋποθέσει ς της παρ. 1 πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής της αί τησης γι α τη
χορήγηση του βοηθήµατος και καθ’ όλη τη δι άρκει α χορήγησής του. Σε αντί θετη περί πτωση η
καταβολή του βοηθήµατος δι ακόπτεται από την
ηµεροµηνί α ανάληψης της µι σθωτής εργασί ας ή
της αυτοαπασχόλησης, σύµφωνα µε την περ. δα
της παρ. 1, µε την επι φύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3, ή από την ηµεροµηνί α της συνταξι οδότησης.
Τυχόν βοηθήµατα που έχουν καταβληθεί µετά την
ηµεροµηνί α δι ακοπής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Ο δι και ούχος υποχρεούται να ενηµερώσει τι ς
Υπηρεσί ες του ΟΑΕ∆ που χορηγούν το βοήθηµα
γι α οποι αδήποτε µεταβολή σχετι κά µε την εργασι ακή και συνταξι οδοτι κή του κατάσταση.
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Μ. Μπαρνιέ: "Ολο και συχνότερες
τέτοιες καταστροφές στην Ευρώπη"

Την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς την Ελλάδα εξέφρασε
από το βήµα της ελληνικής Βουλής ο
επικεφαλής Ευρωπαίος διαπραγµατευτής για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ

υπογραµµίζοντας ότι τέτοιες καταστροφές είναι όλο και συχνότερες στην
Ευρώπη.
«Βρίσκοµαι στην Ελλάδα την ηµέρα
του εθνικού πένθους που είναι και

ευρωπαϊκό πένθος» ανέφερε ο κ.
Μπαρνιέ από το βήµα των αρµόδιων
επιτροπών της Βουλής και µετέφερε
τα συλλυπητήρια του προέδρου της
ΕΕ Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ. «Συµµεριζόµαστε αυτό το πένθος. Συνταράχτηκα και συγκλονίστηκα από τις
σκηνές στο Μάτι» είπε και εξέφρασε
την αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα.
«Υπάρχουν κρίσεις και τραγωδίες
που µια χώρα µόνη της δεν µπορεί
να τις αντιµετωπίσει» διαβεβαίωσε
στη συνέχεια και υποστήριξε ότι πρέπει να διαµοιραστούν οι ευρωπαϊκοί
πόροι για την αγορά πυροσβεστικών
αεροσκαφών και σωστικών λέµβων
«προς κοινή χρήση» στην ΕΕ.

∆ηµοσιεύτηκε η απόφαση για
την παράταση της υποβολής
φορολογικών δηλώσεων

Σ

ύµφωνα µε την απόφαση παρατείνονται µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018 οι
προθεσµίες υποβολής δηλώσεων για
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε αρµοδιοτήτων ∆ΟΥ Παλλήνης και Ελευσίνας
news247 27 Ιουλίου 2018 12:34
∆ηµοσιεύτηκε η απόφαση της υφυπουργού Οικονοµικών Κατερίνας Παπανάτσιου που προβλέπει
την παράταση προθεσµιών υποβολής δηλώσεων
φόρου κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών
και µεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούµενων φόρων εισοδήµατος, αρµοδιότητας των
∆.Ο.Υ. Παλλήνης και ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας όπως και
των φορολογουµένων που είτε υπέστησαν σωµατική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες
ή κατιόντες αυτών µέχρι και β' βαθµού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών
µέχρι και β' βαθµού, είτε υπέστησαν υλικές ζηµιές
στην ακίνητη περιουσία τους.
Αναλυτικά στην απόφαση προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνονται µέχρι και την 31η Οκτωβρίου
2018 οι προθεσµίες υποβολής δηλώσεων απόδοσης τελών χαρτοσήµου και άλλων φόρων, τελών
και εισφορών υπέρ ∆ηµοσίου ή τρίτων:

α) φυσικών προσώπων και των νοµικών
προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια
κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα), στη χωρική
αρµοδιότητα των ∆.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας
και
β) των φορολογουµένων που είτε υπέστησαν

Όλο και συχνότερες οι "φυσικές"
καταστροφές στην Ευρώπη

Ο κ. Μπαρνιέ επισήµανε, εντωµεταξύ, ότι τέτοιου είδους καταστροφές
εί ναι όλο και συχνότερες στην
Ευρώπη. Μάλιστα, άφησε σαφή υπονοούµενα για τα ανθρωπογενή αίτια
της τραγωδίας.
«∆εν είναι όλες οι καταστροφές
φυσικές» είπε και υπογράµµισε ότι
υπάρχουν και «µαθήµατα που πρέπει να πάρουµε για να µην επαναληφθούν οι τραγωδίες». Επισήµανε,
µάλιστα, ότι θα πρέπει να έχουµε
διδάγµατα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

σωµατική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή
ανιόντες ή κατιόντες αυτών µέχρι και β' βαθµού, είτε
απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα
αυτών µέχρι και β' βαθµού, είτε υπέστησαν υλικές
ζηµίες στην ακίνητη περιουσία τους οι οποίες
λήγουν από 24η Ιουλίου 2018.
Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται χειρόγραφα
στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ.

2. Παρατείνονται µέχρι και την 31η Οκτωβρίου
2018 οι προθεσµίες καταβολής παρακρατούµενων
φόρων εισοδήµατος: α) φυσικών προσώπων του
άρθρου 3 και νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 αρµοδιότητας των ∆.Ο.Υ. Παλλήνης και ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας
και

β) των φορολογουµένων που είτε υπέστησαν
σωµατική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή
ανιόντες ή κατιόντες αυτών µέχρι και β' βαθµού, είτε
απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα
αυτών µέχρι και β' βαθµού, είτε υπέστησαν υλικές
ζηµίες στην ακίνητη περιουσία τους που λήγουν την
31η Ιουλίου 2018. Η υποβολή των δηλώσεων
αυτών θα γίνεται χειρόγραφα στις αρµόδιες αυτές
∆.Ο.Υ.

3. Παρατείνονται µέχρι και την 31η Οκτωβρίου
2018 οι προθεσµίες υποβολής δηλώσεων φόρου
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και
µεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες λήγουν από την
23η Ιουλίου 2018 µέχρι και την 23η Αυγούστου
2018: α) για τους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης
στις ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας και Παλλήνης και β) για τους
φορολογούµενους που είτε υπέστησαν σωµατική
βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή
κατιόντες αυτών µέχρι και β' βαθµού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών
µέχρι και β' βαθµού, είτε υπέστησαν υλικές ζηµίες
στην ακίνητη περιουσία τους.
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∆ήµος Μεγαρέων: Τραπεζικός λογαριασµός για δωρεές ΕΠΣ∆Α: Έως 24 Αυγούστου
οι δηλώσεις συµµετοχής στα
αποκατάστασης πυρόπληκτης περιοχής
πρωταθλήµατα και κύπελλο

Για όσους επιθυµούν να προσφέρουν χρήµατα προκ ειµένου να αντιµετωπισθ ούν τα προβλήµατα κ αι για την αποκ ατάσταση της πυρόπληκ της περιοχής της
Κινέτας ο ∆ήµος Μεγαρέων έχει ανοίξει σχετικ ό λογαριασµό στην Εθνικ ή Τράπεζα, IBAN: 6401 1041 1000 00 411/004 932 – 81

∆εκτά όλα τα παιδιά πυρόπληκτων περιοχών
στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς

Σ

ύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ δεκτές θα γίνουν οι αιτήσεις όλων των µητέρων π ου
απ ερρίφθησαν απ ό το Πρόγραµµα Εναρµόνισης Οικογενειακής & Επ αγγελµατικής Ζωής
2018 – 2019 επ ειδή ο φάκελος τους ήταν ελλιπ ής.
Αφορά τους δήµους Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερµίου, και στα ∆.∆. Κινέτας (∆ήµος Μεγαρέων)
και Αγίων Θεοδώρων (∆ήµος Λουτρακίου – Περαχώρας).
Η π ρόταση της ΕΕΤΑΑ έγινε απ οδεκτή απ ό το αρµόδιο Υπ ουργείο Οικονοµίας, και το κόστος
φιλοξενίας αυτών των π αιδιών στους βρεφονηπ ιακούς σταθµούς θα εξασφαλιστεί µε τη χορήγηση επ ιπ λέον π όρων.

Ο

ι δηλώσεις συµµετοχής για τα πρωταθλήµατα της Α΄,Β΄Κατηγορίας και του Κυπέλλου, θα πρέπει να υποβληθούν µέχρι την
Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018.
Μαζί µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής, τα σωµατεία θα
πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνυποβάλλουν:
Υπεύθυνη ∆ήλωση «Συνυποσχετικό ∆ιαιτησίας», περί αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισµών FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο.
Υπογεγραµµένη την Πράξη Συναίνεσης για την
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,θεωρηµένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της
υπογραφής.
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Παραχωρητήριο προς την ΕΠΣΑ για τη χρήση
του γηπέδου, για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθληµάτων Κατηγοριών, Κυπέλλου και Υποδοµών
Άδεια λειτουργίας του γηπέδου σε ισχύ.
Τα έντυπα των ∆ηλώσεων όπως επίσης και τα
έντυπα των περιπτώσεων Ι και ΙΙ είναι έτοιµα και
παρακαλούνται τα σωµατεία να τα παραλάβουν από
την γραµµατεία της Ένωσης

Βοιωτία: 82χρονος έκανε
όπισθεν τραυµατίζοντας
θανάσιµα τη γυναίκα του!

Έν α
άσχ ηµο
παιχ ν ίδι της µοίρας
ήρθε και σφράγισε
µε το χ ειρότερο
τρόπο το απόγευµα
της
Παρασκευής
(27/7) τη ζωή εν ός
ηλικιωµέν ου ζευγαριού στον Άγιο Θωµά
Βοιωτίας.
Έν ας 82χ ρον ος επιχ είρησε ν α κάν ει όπισθεν µε το
αγροτικό του, χ ωρίς ν α προσέξει ότι η 85χ ρον η
σύζυγός του ήταν πίσω από αυτό, µε αποτέλεσµα ν α
τη χ τυπήσει και ν α τη βάλει κάτω από τις ρόδες, σύµφων α µε τo lamiareport.gr.
Η παράσυρση δυστυχ ώς ήταν θαν ατηφόρα και το
ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ µετέφερε την άτυχ η γυν αίκα
στο ΚΥ Σχ ηµαταρίου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο
θάν ατος της.
Για το τραγικό περιστατικό διεν εργεί προαν άκριση το
ΑΤ Ταν άγρας, εν ώ παραγγέλθηκε ν εκροψία - ν εκροτοµή.

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 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 Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- 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 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
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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,

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ²
επί της οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-264784
και 6985066463>>.

κλιµατισµός, ανακαινισµένο, ανακαίνιση '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 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 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 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
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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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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 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 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 περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΟΥΝ
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), στην
περιοχή του Θριασίου.
Τηλ 6947882562

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 τριάρι. Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστάσιος

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

Ενοικιάζεται
Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή
κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση
Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση
πάρκ ινγκ . τηλέφωνο επικ οινωνίας:
2105574070 & 6974668763
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6977426279
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
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

48
Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Εν οικ ιάζεται Επ αγ γ ελµατικ ός Χώρος γ ια γραφείο ή κ ατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛ Α ΤΩΝΟΣ έν αντι Πλ ατείας Ηρώων 1ου ∆ ηµοτικού Σχολ είου 60 τ.µ. Τηλ έφων ο επ ικ οιν ων ίας: 6974410178

16-θριάσιο

Άµεσα θα προκυρηχθούν 594
προσλήψεις από πενήντα
δήµους της χώρας

Ο

ι προσλήψεις θα γίνουν µετά τις βεβαιώσεις
των οικονοµικών υπηρεσιών των φορέων ότι
υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.
Έιδικότερα εγκρίνεται η σύναψη τριακοσίων ογδόντα τριών (383) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, για
τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι
αντιτίµου από τις ωφελούµενους, σύµφωνα µε τον
πίνακα που ακολουθεί:

∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε ακόµη εννιά σχετικές υποθέσεις που
αφορούσαν ΑΤΜ σχεδόν σ' όλη την Αττική

Συνελήφθη
αλλοδαπός Αλβανική καταγωγής στην Κεντρική Πλατεία της Νέα Κίου γιατί
βρισκόµενος σε έξαλλη
κατάσταση, έσπασε µε
πέτρα το ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας βρίζοντας
την Ελλάδα και υµνώντας
την χώρα του. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνοµία
και ο δράστης συνελήφθη και
οδηγήθηκε στο Αστυνοµι κό
Τµήµα Άργους.
Τ αυτόχρονα
άλλες εννέα
εκρήξεις σε µηχανήµατα ΑΤΜ,
σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από σπείρα που έχει εξαρθρωθεί, εξιχνιάστηκαν από τη
συνεχιζόµενη έρευνα του Τµήµατος Εγκληµάτων κατά Ιδιοκ-

τησίας της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Ειδικότερα, εξιχν ιάστηκαν
και οι εκρήξεις σε ΑΤΜ, µε τη
µέθοδο διοχέτευσης αερίου,
σε Θρακοµακεδόν ες, Βάρη,
Νέα
Πέραµο,
Σαρων ίδα,
Καλύβια, Κορωπί, Αιγάλεω,
Πικέρµι και Χαλάν δρι.
Επί σης,
η
Αστυνοµί α
προχώρησε και στην εξιχνίαση

δύο κλοπών αυτοκινήτων,
µι ας
κλοπής
πινακίδων κυκλοφορίας,
πέντε
δι αρρήξεων
οικιών και µίας αποθήκης, που διέπραξε η ίδια
σπείρα.
Επι πλέον,
εξακρι βώθηκε η εµπλοκή
36χρονου µέλους της
εγκληµατι κής οργάνωσης σε
διάρρηξη σούπερ µάρκετ στη
Θεσσαλονίκη, το 2006, κατά τη
διάρκεια της οποίας οι δράστες,
µε τη χρήση τροχού, διέρρηξαν
το ΑΤΜ που βρίσκονταν εγκατεστηµένο στην πρόσοψη του
καταστήµατος.Η
αστυνοµι κή
έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποί ηση και άλλων περι πτώσεων.

Κινητές Αστυνοµικές Μονάδες στις πυρόπληκτες
περιοχές για αντικατάσταση ταυτοτήτων

Γ

Επίσης, εγκρίνεται η σύναψη δεκαπέντε (15) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίαςιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθµού,καιώς και η η
σύναψη άλλων εκατόν είκοσι µίας (121) συµβάσεων
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα στους ΟΤΑ
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ
524/1980 κατά περίπτωση.

ια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις
περιοχ ές της Αττικής που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές και την ευχ ερέστερη διεκπεραίωση
καθηµεριν ών θεµάτων διοικητικής φύσεως, πέραν
των περιπολιών τάξης, ασφάλειας και τροχ αίας που
ήδη δραστηριοποιούν ται στις περιοχ ές αυτές, διατίθεν ται δύο στελεχ ωµέν α οχ ήµατα τύπου βαν , που θα
λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, ως Κιν ητές Αστυν οµικές Μον άδες (Κ.Α.Μ.) στο ∆ήµο Ραφήν ας – Πικερµίου και έν α στο ∆ήµο Μεγαρέων ,
αν τίστοιχ α.
Παράλληλα απ ό το Αρχ ηγείο της Ελλην ικής
Αστυν οµίας εκδόθηκαν σχ ετικές οδηγίες προς τις
αρµόδιες Αστυν οµικές Υ πηρεσίες, ώστε:
- Να συν δράµουν µε υπηρεσιακά οχ ήµατα αν ήµπορους πολίτες για τη µετάβαση τους στις αρµόδιες
αρχ ές έκδοσης ταυτότητας του τόπου κατοικίας ή διαµον ής τους,

- σε περιπτώσεις ατόµων που ν οσηλεύον ται σε
δηµόσια ή ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα ή αδυν ατούν ν α µεταβούν στις αρµόδιες αρχ ές έκδοσης, λόγω
ν όσου ή κιν ητικών προβληµάτων , αρµόδιος υπάλληλος ν α µεταβαίν ει στον τόπο κατοικίας ή ν οσηλείας
για την παραλαβή ων απαιτούµεν ων δικαιολογητικών
και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Οι πολίτες των πληγέν των από τις πυρκαγιές περιοχ ών της Αν ατολικής Αττικής, µπορούν ν α απευθύν ον ται:

- στο Αστυν οµικό Τµήµα Μαραθών α, τηλ: 2294069400
- στο Τµήµα Ασφαλείας Μαραθών α, τηλ: 2294069406 και 22940 – 66211
- στο Αστυν οµικό Τµήµα Πικερµίου - Ραφήν ας, τηλ:
22940- 29410 και
- στο Τµήµα Ασφαλείας Πικερµίου - Ραφήν ας, τηλ:
22940-29415
και των πληγέν των περιοχ ών της ∆υτικής Αττικής:

- στο Αστυν οµικό Τµήµα Μεγαρέων , τηλ: 2296022100 και

- στο Τµήµα Ασφαλείας Μεγαρέων , τηλ: 2296028878 και 22960 – 28001

Σηµειών εται ότι η έκδοση – αν τικατάσταση των
δελτίων αστυν οµικής ταυτότητας (καταστραµµέν ων ή
απ ολεσθέν των ) π ραγµατοπ οιείται ατελώς, χ ωρίς
καταβολή παραβόλου.

