
Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ & Η ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2021

Αθρόα συµµετοχή και οικολογικά µηνύµατα
στην 7η Ποδηλατάδα στη Ζωφριά

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

Κ
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ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έκτακτες επιχορηγήσεις
σε σχολικές επιτροπές

και βελτιωτικές
παρεµβάσεις

στο οδικό δίκτυο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σσεελλ..  1122

Να κληθεί η πολιτική και
φυσική ηγεσία της

Αστυνοµίας στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 

προκειµένου να θέσουν σε αυτές τα
ερωτήµατα για την παραβατικότητα οι

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και οι δηµότες,
πρότεινε ο ∆ήµαρχος Φυλής

Αρ. Φύλλου 3530 Tρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
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ΜΜΕΕ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΑΑ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞΑΑΡΡΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ

ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΜΜεεττάά  ττοο  ννέέοο  ππεερριισσττααττιικκόό  ββίίααςς  εεννάάννττιιαα  ΜΜεεττάά  ττοο  ννέέοο  ππεερριισσττααττιικκόό  ββίίααςς  εεννάάννττιιαα  

σσεε  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ααππόό  ΡΡοοµµάά  σσεε  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ααππόό  ΡΡοοµµάά  
Οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. και συγκέντρωση ∆ιαµαρτυρίας σήµερα στις
08:00 π.µ. στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού και της Λ. ∆ηµοκρατίας. 

∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ@
∆υναµικό ξεκίνηµα για τον επιτυχηµένο θεσµό

«Λέσχη Ανάγνωσης» στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη  Ασπροπύργου
• Η συγγραφέας Λένα Μαντά στην πρώτη εκδήλωση της νέας χρονιάςΗ συγγραφέας Λένα Μαντά στην πρώτη εκδήλωση της νέας χρονιάς

σσεελλ..  88

Ενέργειες του ∆ηµάρχου Μεγαρέων Γρ. Σταµούλη,
για αντιπληµµυρικά έργα στα Γεράνεια όρη

σσεελλ..55

σσεελλ..  22



Με ορόσηµο το 2021 η πόλη της Ελευσίνας έχει
εντάξει - σύµφωνα µε δήλωση του δηµάρχου Γ.
Τσουκαλά- στην περιουσία της και τη λειτουργία
της κτήρια ιστορικά και εκπαιδευτικά τα οποία θα
µπορούν να καλύψουν πολιτιστικές, παιδαγωγικές,
κοινωνικές ανάγκες και προτεραιότητες. Πρόκειται
για κτήρια κατανεµηµένα σε όλο τον αστικό ιστό
που, εκτός των αλλων, θα αναβαθµίσουν την περ-
ιοχή που εδρεύουν. 
α) Το Ελευσίς και το κτήριο των Μικρασιατών στον 

Συνοικισµό
β) Το Ελαιουργείο, τα κτήρια του Ίρις και το Ανα-

ψυκτήριο στην παραλία
γ) Η Ελαιουργική επι της Ιεράς Οδου
δ)Το κτήριο Μορφοπουλου και το κτήριο το ΟΣΕ

στο κέντρο της πόλης
ε)Ο βρεφονηπιακός σταθµός στο Αεροδρόµιο
ζ) Η δωρεά Στάµου στη Μαγούλα και το 3ο δηµο-

τικό
η) Κτήρια της Πυρκάλ στην περιοχή του Μπλόκου

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαµίνος 17Α & Τσίγκου Α.,
2105576927

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

∆ραγούµη 21 105542410 
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232 08:00-23:00

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Αχαρνών 36, 2102472215

Αχαρν ές
Φιλιππάτου Αικατερίν η Β. 

Λεωφόρος Αθην ών  40, 2102461015

Χαϊδάρι 
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. 

Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912 08:00-23:00

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά     

Η θερµοκρασία έως 20 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατροφής

Παγκόσµια Ηµέρα Σπονδυλικής Στήλης
Παγκόσµια Ηµέρα Άρτου

Ν
έο περιστατικό βίας
έλαβε χ ώρα στη
Νέα Ζωή Ασπρ-

οπύργου, τα ξηµερώµατα
της ∆ευτέρας 15 Οκτω-
βρίου 2018, µε θύµατα
τρείς εργαζόµεν ους του
∆ήµου και θύτες Ροµά της
περιοχ ής. Οι θύτες επι-
τέθηκαν  στον  οδηγό  απο-
ρριµµατοφόρου και τους
δύο  υπάλληλους καθαριότ-
ητας , ο ι  οποίοι µεταφέρ-
θηκαν  στο Αττικόν   Νοσο-
κοµείο. 

Ο δήµος συγκάλεσε
εκτάκτως εχ θές στις 12:00,
έκτακτη συν εδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε
σκοπό ν α συζητηθεί το
θέµα της αυξαν όµεν ης εγκληµατικότητας στην  περ-
ιοχ ή και τη λήψη µέτρων  για την  προστασία των
πολιτών  και εργαζοµέν ων  από παραβατικές οµάδες.
Συγκεκριµέν α αποφασίσθηκε ν α πραγµατοποιηθεί
σήµερα Τρίτη  16/10 Συγκέν τρωση ∆ιαµαρτυρίας
ΚΑΤΑ της Εγκληµατικότητας στις 08:00 π.µ. στην
διαστάυρωση της Εθν ικής Οδού και της Λ.. ∆ηµοκρ-
ατίας. Ο ∆ήµος καλεί  ΟΛΟΥΣ τους ∆ηµότες, ν α

είν αι παρόν τες. ΟΛΟΣ Ο
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ο Σύλλογος ∆ηµοτικών
Υπάλληλων  Ασπρόπυργου
καταγγέλλει και καταδικάζει
απερίφραστα την  εγκληµατική
εν έργεια που έγιν ε σήµερα τα
ξηµερώµατα σε συν αδέλφους
µας εν  ώρα υπηρεσίας (αποκο-
µιδή απορριµµάτων ).

Συµφων ούµε και συµµετέχ ο-
υµε σε κάθε κιν ητοποίηση της
δηµοτικής αρχ ής έτσι ώστε ν α

αυξηθούν  τα µέτρα ασφαλείας στην  πόλη µας. 
Προτείν ουµε στη δηµοτική αρχ ή, µε τη συν ερ-

γασία όλων  των  εργαζοµέν ων , την  κάθε είδους
ν οµική εν έργεια, ώστε ν α τιµωρηθούν  αυστηρά οι
έν οχ οι και τη λήψη κάθε δυν ατού µέτρου ώστε ν α
µην  επαν αληφθεί τέτοιο γεγον ός.

Ευχ όµαστε γρήγορη αν άρρωση στους συν αδέλφο-
υς.Είµαστε και θα Είµαστε δίπλα τους.

ΜΜΕΕ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΑΑ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞΑΑΡΡΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ

ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΜΜεεττάά  ττοο  ννέέοο  ππεερριισσττααττιικκόό  ββίίααςς  εεννάάννττιιαα  

σσεε  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ααππόό  ΡΡοοµµάά  
Οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. και συγκέντρωση ∆ιαµαρτυρίας σήµερα στις
08:00 π.µ. στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού και της Λ. ∆ηµοκρατίας. 

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ & Η ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2021 
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Νέες αναρτήσεις δασικών 
χαρτών σε Ανατολική 
και ∆υτική Αττική
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκι-

νά νέο κύµα αναρτήσεων δασικών χαρτών υλο-
ποιώντας ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, αλλά
και ανακοινώσεις του αναπληρωτή υπουργού,
Σωκράτη Φάµελλου, που αφορούν τις δεσµεύσεις
για την πορεία του έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή 19 Οκτω-
βρίου θα αναρτηθούν δασικοί χάρτες στις παρακά-
τω περιοχές:

Σήµερα 16/10/2018 στην αί θουσα του ∆ηµο-
τι κού Συµβουλί ου (2ος όροφος ∆ηµαρχι ακού
Μεγάρου) θα συνεδρι άσει  το ∆.Σ. Αχαρνών
γι α τη λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω
θέµατα:

Α.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β.    ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 16ης/10/2018

1 «2η Αναµόρφωση Προϋπολογι σµού του
Ν.Π.∆.∆. ΅∆ηµοτι κή Φροντί δα Αχαρνών̈́  οι κο-
νοµι κού έτους 2018»

2 «Υποχρεωτι κή Αναµόρφωση Ο.Π.∆. 2018
του Ν.Π.∆.∆. ΅∆ηµοτι κή Φροντί δα Αχαρνών̈́ .»

3  «1η Αναµόρφωση Προϋπολογι σµού του
Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Ατόµων µε Ει δι κές Ανάγκες
του ∆ήµου Αχαρνών  ‘’ΑΡΩΓΗ’’, οι κονοµι κού
έτους 2018».

4  Ορι σµός αρµοδι οτήτων και  αποζηµί ωση
του Αντι προέδρου της ∆Η.Κ.Ε.Α.

5  Κατανοµή κρατι κής επι χορήγησης ύψους
222.911,52 €, από  το Υπουργεί ο  Εσωτερι κών
δι α µέσου του Ταµεί ου Παρακαταθηκών και
∆ανεί ων και  κατανοµή αυτών στι ς Σχολι κές
Επι τροπές    Πρωτοβάθµι ας  και    ∆ευτερο-
βάθµι ας   Εκπαί δευσης   ∆ήµου  Αχαρνών  γι α
την κάλυψη των λει τουργι κών αναγκών των
σχολι κών µονάδων     (Γ΄  κατανοµή  2018)

6  Λήψη απόφασης γι α έγκρι ση της έκτακ-
της επι χορήγησης  από  το  ∆ήµο Αχαρνών
ύψους 40.000,00 € στο   Νοµι κό   Πρόσωπο   µε
την  επωνυµί α:  “Σχολι κή  Επι τροπή  Πρωτο-
βάθµι ας Εκπαί δευσης ∆ήµου Αχαρνών’

7  Λήψη απόφασης γι α έγκρι ση της έκτακ-
της   επι χορήγησης  από το  ∆ήµο  Αχαρνών,
ύψους 40.000,00 € στο Νοµι κό  Πρόσωπο µε
την  επωνυµί α: “Σχολι κή Eπι τροπή ∆ευτερο-
βάθµι ας Εκπαί δευσης ∆ήµου Αχαρνών’

8  Αντι κατάσταση µελών του ∆ι οι κητι κού
Συµβουλί ου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµί α:
“Σχολι κή Επι τροπή ∆ευτεροβάθµι ας
Εκπαί δευσης”

9  «Αποδοχή συµβι βαστι κής τι µής αγοράς
απαλλοτρι ούµενης ι δι οκτησί ας λόγω πράξης
εφαρµογής του κ. ∆ηµητρι άδη ∆ηµήτρι ου  και
∆ηµητρι άδη ∆έσποι νας µε Κ.Α. 302276 στο
Ο.Τ. Περι φερει ακός ∆ρόµος   της Π.Ε. Λαθέα
Β  του ∆ήµου Αχαρνών, που ανέρχεται  στο
ποσό των 116,20τ.µ. x 207,00€/τ.µ. = 24.053,4  €
(Σύνολο) 12.026,7 έκαστος»

10  «Αποδοχή συµβι βαστι κής τι µής αγοράς
απαλλοτρι ούµενης ι δι οκτησί ας λόγω πράξης
εφαρµογής του κ. Στάση Ιωάννη µε Κ.Α. 292925
στο Ο.Τ. 2014  της Π.Ε. ΧΑΡΑΥΓΗ Β του ∆ήµου
Αχαρνών, που ανέρχεται  στο ποσό των
15,38τ.µ. x 178,00€/τ.µ. = 2737,64 € (Σύνολο)»

11  Ανάκληση α) της υπ’ αρι θµ. 26/07-12-

2016 απόφασης Επι τροπής Ποι ότητας Ζωής
και   β) της υπ΄ αρι θµ. 315/20-12-2016 Απόφα-
σης ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου.

12  Ανάκληση ή µερι κή ανάκληση αποφά-
σεων ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου και  Επι τροπής
Ποι ότητας Ζωής, που αφορούσαν αποκατά-
σταση  ι δι οκτησι ών λόγω ρυµοτοµί ας.

13  Παραχώρηση & Ορι οθέτηση Θέσης στά-
θµευσης ΑΜΕΑ – κ. ΜΑΤΣΙΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ

14  «∆ι όρθωση της υπ’αρι θµ. 379/18-12-
2015 Απόφασης ∆ηµ. Συµβουλί ου και  την
51/2015 Απόφαση Επι τροπής Ποι ότητας
Ζωής, που αφορούν την αποδοχή συµβι βαστι -
κής τι µής αγοράς  απαλλοτρι ούµενης ι δι οκ-
τησί ας λόγω πράξης εφαρµογής των κ.κ. α)
Γουρλώνη Αγγελι κή β) Γουρλώνη Αναστασί α
και   γ) Γουρλώνη Ευαγγελί α µε Κ.Α. 160208-
09-10 στο Ο.Τ. 110-111  της Π.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗ»

15  Έγκρι ση ∆ι αµόρφωσης νησί δων και
κατασκευής συµπληρωµατι κών νησί δων επί
της Λεωφ. Ιωνί ας.

16  ∆ι αµόρφωση κυκλι κού κόµβου ρύθµι -
σης της κυκλοφορί ας (ROUNDABOUT) στη
συµβολή των οδών Αγ. ∆ι ονυσί ου & Ανα-
παύσεως.

17  Αποδοχή προτάσεων συµβι βαστι κής
επι τροπής γι α την επί λυση φορολογι κών δι α-
φορών του ∆ήµου µας (1ος 2018 έως 5ος 2018)

18 2η Παράταση της συνολι κής προθε-
σµί ας περαί ωσης του έργου:
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.
17 ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

19  Συζήτηση σχετι κά µε αί τηµα του Αθλητι -
κού Συλλόγου ΤΙΤΑΝΕΣ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ.

20  A. Έγκρι ση προµήθει ας υλι κών γι α τη
δι οργάνωση πολι τι στι κής εκδήλωσης γι α την
βράβευση των αθλητι κών συλλόγων και  αθλ-
ητών του ∆ήµου, γι α την τι µητι κή δι άκρι σή
τους στη χώρα µας αλλά και  στο εξωτερι κό.

Β. Έγκρι ση δι άθεσης πί στωσης συνολι κού
ποσού 3.927,08 €, συµπερι λαµβανοµένου
Φ.Π.Α., γι α τι ς ανάγκες κάλυψης της ανωτέρω
εκδήλωσης, σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.001,
προϋπολογι σµού εξόδων του ∆ήµου, οι κονο-
µι κού έτους 2018.

21  A. Έγκρι ση προµήθει ας υλι κών γι α τη
δι οργάνωση πολι τι στι κής εκδήλωσης τοπι κού
χαρακτήρα, στα πλαί σι α του αθλήµατος
Σκάκι  και  βράβευσης µι κρών µαθητών και
αθλητών του ∆ήµου Αχαρνών.

Β. Έγκρι ση δι άθεσης πί στωσης 959,76 €,
συµπερι λαµβανοµένου Φ.Π.Α., γι α τι ς ανάγ-
κες κάλυψης της ανωτέρω εκδήλωσης, σε
βάρος του Κ.Α. 15-6471.001, προϋπολογι σµού
εξόδων του ∆ήµου, οι κονοµι κού έτους 2018.

συνεχί ζεται  στη σελ. 11

Ν
α κληθεί η πολιτική και
φυσική ηγεσία της
Αστυν οµίας στο ∆ηµο-

τικό Συµβούλιο, προκειµέν ου ν α
θέσουν  σε αυτές τα ερωτήµατα
για την  παραβατικότητα οι ∆ηµο-
τικοί Σύµβουλοι και οι δηµότες,
πρότειν ε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Εκφράζον τας την  αγαν άκ-
τησή του για το τροχ αίο στην
οδό Πην ειού που είχ ε ως απο-
τέλεσµα το θάν ατο µιας
συν δηµότισσάς µας, ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής τόν ισε, µιλών τας
στη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου της Παρασκευής 12-
10-2018, ότι δεν  είν αι το µον α-
δικό, καθώς έχ ουν  γίν ει πολλά
δυστυχ ήµατα στους δρόµους
της πόλης και αν έφερε ότι σε έν α από αυτά έµειν ε
αν άπηρο έν α ν έο παιδί, χ ωρίς ν α φταίει στο παραµι-
κρό. Πρόσθεσε ότι ο ∆ήµος Φυλής εκπλήρωσε τις
υποχ ρεώσεις που αν έλαβε απέν αν τι στην  Πολιτεία
µε τη Συµφων ία Συν εργασίας που σύν αψε πριν  από
δύο χ ρόν ια µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και την  Ελλην ική Αστυν οµία. 

«Τώρα είν αι η ώρα ν α κληθούν  οι αξιωµατικοί, µε
όλο το σεβασµό που τους έχ ω, ν α κάν ουν  τον  απο-
λογισµό του έργου τους, εν ώπιον  της πολιτικής και 

φυσικής ηγεσίας της Ελλην ικής Αστυν οµίας. Κι εκεί
θα θέσω εγώ πρώτος το ερώτηµα. ∆εν  είν αι δυν ατό ν α
συν εχ ίζεται η κατάσταση µε το εµπόριο ν αρκωτικών
στη Λίµν η και στο Ζεφύρι», τόν ισε χ αρακτηριστικά.
Κλείν ον τας ο ∆ήµαρχ ος Φυλής ζήτησε από όλους
συν αίν εση για την  αν τιµετώπιση του προβλήµατος.
«Πέρα από τις όποιες διαφων ίες και αν τεγκλήσεις
πρέπει ν α αν αζητήσουµε τις αν αγκαίες συγκλήσεις
στα βασικά ζητήµατα που απασχολούν  τον  τόπο»,
κατέληξε. 

Να κληθεί η πολιτική και φυσική ηγεσία της
Αστυνοµίας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

προκειµένου να θέσουν σε αυτές τα ερωτήµατα για την παραβατικότητα οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και οι δηµότες, πρότεινε ο ∆ήµαρχος Φυλής

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Έκτακτες επιχορηγήσεις σε σχολικές
επιτροπές και βελτιωτικές 

παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ
ΛΕΩΦ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ
Τ.Κ. 19018 ΤΗΛ. 2132028811
Ελευσίν α: 11/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 52

Υποδεχόµαστε, όπως του «αξίζει», 
τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης 

που τσακίζει τα δικαιώµατα µας
ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στάση Εργασίας από 10 π.µ. έως 1 µ.µ.
Συγκέντρωση στην Πύλη στις 10 π.µ.

Κυβέρνηση και  δι οί κηση σχεδι άζουν να µετατρέψουν σε
ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆ΙΣΤΙΚΗ ΚΥΕΡΝΗΤΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ την εκδήλωση
«∆ηµόσι ου Απολογι σµού» της λει τουργί ας του νοσοκοµεί ου,
όπως ακρι βώς έκαναν σε αντί στοι χες εκδηλώσει ς σε άλλα
νοσοκοµεί α.

Πρόκει ται  γι α ΠΡΟΚΛΗΣΗ να µας καλούν να ακούσουµε την
κυβερνητι κή προπαγάνδα περί  «αναβάθµι σης των δηµόσι ων
µονάδων υγεί ας», την ί δι α στι γµή που:

●  παραµένουν οι  µεγάλες ελλεί ψει ς προσωπι κού όλων των
ει δι κοτήτων και  χι λι άδες συνάδελφοι  µας (επι κουρι κοί , µέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ και  ΟΑΕ∆) εί ναι  αντι µέτωποι  µε την απόλυση  

●  µεί ωσαν την κρατι κή χρηµατοδότηση γι α τι ς δηµόσι ες
µονάδες υγεί ας κατά 350 εκατ. ευρώ και  τον ΕΟΠΥΥ κατά 226
εκατ. ευρώ γι α το 2018

●  συνεχί ζουµε να έχουµε απώλει ες στους µι σθούς, λόγω της
αύξησης των ασφαλι στι κών ει σφορών, και  ετοι µάζουν νέα
µεγάλη µεί ωση µε τη µεί ωση του αφορολόγητου

● αρνούνται  να µας εντάξουν στα Βαρέα Ανθυγι ει νά Επαγγέ-
λµατα και  αποκλεί ουν πολλούς συναδέλφους ακόµα και  από
την καταβολή του ανθυγι ει νού επι δόµατος 

Συγκεκρι µένα στο Νοσοκοµεί ο µας:
● στη Νοσηλευτι κή Υπηρεσί α, µε βάση τον (ανεπαρκέστατο)

Οργανι σµό, εί ναι  κενές 71 θέσει ς νοσηλευτι κού και  47 θέσει ς
τραυµατι οφορέων και  βοηθών θαλάµου (οι  πραγµατι κές ανάγ-
κες εί ναι  πολύ µεγαλύτερες).  Οι  αλλεπάλληλες βάρδι ες, από-
γευµα – πρωί  – νύχτα, εί ναι  συχνό φαι νόµενο, µεγαλώνει  η
επαγγελµατι κή εξουθένωση και  αυξάνονται  προβλήµατα
υγεί ας. 

●  στη δι οι κητι κή και  τεχνι κή υπηρεσί α, η πληρότητα που
φαί νεται  µε βάση τι ς οργανι κές θέσει ς εί ναι  ει κονι κή, γι ατί  οι
κενές οργανι κές θέσει ς των υπηρεσι ών καταργήθηκαν µε
µνηµονι ακό νόµο, και  οι  ελλεί ψει ς στα αντί στοι χα τµήµατα
καλύπτονται  προσωρι νά µε τους πρακτι κάρι ους

● στην ι ατρι κή υπηρεσί α, η Αι µοδοσί α έχει  µόνο τρει ς οργα-
νι κές θέσει ς ει δι κευµένων γι ατρών (ο δι ευθυντής εί ναι  σε
µόνι µη απόσπαση), η ΩΡΛ έχει  µόνο τέσσερει ς οργανι κές
θέσει ς  ει δι κευµένων κλπ. Παρόµοι ες εί ναι  οι  ελλεί ψει ς στι ς
περι σσότερες κλι νι κές. 

Η απαράδεκτη κατάσταση «καλύπτεται » από τους επι κουρ-
ι κούς, τους ει δι κευόµενους γενι κούς γι ατρούς, τους παρατα

σι ούχους ει δι κευόµενους, ενώ συχνά 55άρηδες ει δι κευµένοι
αναγκάζονται  να κάνουν περι σσότερες εφηµερί ες από όταν
ήταν 20 χρόνι α νεώτεροι .  

● Παρά τι ς υποσχέσει ς περί  «εκδί ωξης των εργολάβων», οι
εργολαβι κές εται ρεί ες συνεχί ζουν να εκµεταλλεύονται  δεκάδες
εργολαβι κούς συναδέλφους µας, ενώ συχνά ακόµη και  γι α την
πληρωµή των δεδουλευµένων τους χρει άζεται  η παρέµβαση
του Σωµατεί ου. 

Ετοιµάζουν νέα αντιλαϊκά µέτρα
Οι  κυβερνητι κοί  πανηγυρι σµοί  περί  «τέλους των Μνηµονί ων»

(χωρί ς να έχουν καταργήσει  ούτε ένα µνηµονι ακό νόµο) που
συνοδεύονται  από την εφαρµογή νέων αντι λαϊ κών µέτρων (µεί ω-
ση του αφορολόγητου, ι δι ωτι κοποι ήσει ς κλπ) αποσκοπούν µόνο
στο να εµποδί σουν η αγανάκτηση µας να µετατραπεί  σε οργα-
νωµένη δράση γι α τα δι και ώµατα µας.

Μι λάνε γι α «επι στροφή στην κανονι κότητα» γι ατί  θέλουν να
κρύψουν ότι  τα αντι λαϊ κά µέτρα που εφαρµόσθηκαν στο
πλαί σι ο των µνηµονί ων, εί ναι  ακρι βώς αυτή η «ευρωπαϊ κή
κανονι κότητα». Εί ναι  η υλοποί ηση της στρατηγι κής της Ε.Ε. γι α
τη θωράκι ση της κερδοφορί ας των επι χει ρηµατι κών οµί λων.

Τα αντι λαϊ κά µέτρα θα συνεχί ζονται  και  θα συνοδεύονται  µε
νέα προνόµι α γι α τους επι χει ρηµατι κούς οµί λους. Απόδει ξη η
εί ναι  το προσχέδι ο του κρατι κού προϋπολογι σµού γι α το 2019,
που προβλέπει  ανάπτυξη 2,5%, µεγάλο «πρωτογενές πλεόνα-
σµα» αύξηση της φοροληστεί ας των λαϊ κών οι κογενει ών και
νέες φοροαπαλλαγές γι α τα επι χει ρηµατι κά κέρδη

Προωθούν τη λει τουργί α των δηµόσι ων µονάδων µε ι δι ωτι κο-
οι κονοµι κά κρι τήρι α, ως «αυτοτελεί ς επι χει ρηµατι κές µονά-
δες» που θα καλύπτουν ολοένα µεγαλύτερο µέρος του κόστους
λει τουργί ας, συµπερι λαµβανοµένης και  της µι σθοδοσί ας, από
την «πώληση» υπηρεσι ών υγεί ας σε ασθενεί ς και  ασφαλι στι κά
ταµεί α. Γι α να µπορούν να «ανταπεξέλθουν» τα νοσοκοµεί α,
χρει άζονται  εργαζόµενους µε λι γότερα δι και ώµατα, µε µι κρό-
τερο «µι σθολογι κό κόστος».

Στην κατεύθυνση αυτή, αναθέτουν στο ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε (όπως ονοµάστηκε η ΕΣΑΝ Α..Ε)., να ανα-
πτύξει  το ελληνι κό σύστηµα DRG που θα εφαρµοστεί  πι λοτι κά
σε 18 δηµόσι α νοσοκοµεί α.

Ενδει κτι κό εί ναι  το παράδει γµα της Κύπρου, όπου από
1/1/2019, η λει τουργί α των νοσοκοµεί ων ως «αυτοτελεί ς µονά-
δες» συνοδεύεται  από:

● ει σαγωγή νέου «ευέλι κτου» ωραρί ου εργασί ας, νέου µι σθ-
ολογί ου και  συστήµατος αξι ολόγησης των εργαζοµένων

● σταδι ακή κατάργηση της µόνι µης εργασί ας, αφού όλες οι
νέες προσλήψει ς θα γί νονται  µε συµβάσει ς ορι σµένου χρόνου.
Καταργήσει ς οργανι κών θέσεων, ξεκι νώντας από 500 θέσει ς
νοσηλευτι κού προσωπι κού..

Στην κυβερνητι κή προπαγάνδα απαντάµε µε την αλήθει α γι α
την απαράδεκτη κατάσταση που βι ώνουµε καθηµερι νά, ασθε-
νεί ς και  εργαζόµενοι .

Στι ς «υποσχέσει ς τους» απαντάµε µε τι ς δι εκδι κήσει ς µας
γι α:

► µαζι κές προσλήψει ς µόνι µου προσωπι κού. Αναµόρφωση
του Οργανι σµού ώστε να αντι στοι χεί  στι ς πραγµατι κές ανάγ-
κες

► να µην απολυθεί  κανένας συνάδελφος. Να µονι µοποι ηθούν
όλοι  οι  εργαζόµενοι  µε ελαστι κές εργασι ακές σχέσει ς (επι κο-
υρι κοί , µέσω ΟΑΕ∆, µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, εργολαβι κοί )

► ουσι αστι κές αυξήσει ς στους µι σθούς µας. Επαναφορά του
13ου και  14ου µι σθού.

► να µην περι κοπεί  το ανθυγι ει νό επί δοµα. Να επεκταθεί
και  να ενταχθούν στα ΒΑΕ όλοι  οι  εργαζόµενοι  που εργάζονται
σε αντί στοι χες συνθήκες. Άµεση λήψη µέτρων γι α την προ-
στασί α της υγεί ας και  ασφάλει ας σε όλους τους χώρους.

► δηµι ουργί α δηµόσι ου δωρεάν βρεφονηπι ακού και  παι δι -
κού σταθµού γι α τα παι δι ά των εργαζοµένων. Αναβάθµι ση της
συγκοι νωνι ακής σύνδεσης του νοσοκοµεί ου.

Καλούµε όλα τα Σωµατεί α και  τι ς λαϊ κές οι κογένει ες της
περι οχής να συµµετέχουν στην Συγκέντρωση και  να αγωνι -
στούµε µαζί  γι α ένα σύγχρονο αποκλει στι κά δηµόσι ο, δωρεάν
σύστηµα υγεί ας, που θα καλύπτει  πλήρως τι ς λαϊ κές ανάγκες
και  θα εξασφαλί ζει  µόνι µη, σταθερή εργασί ας µε πλήρη
δι και ώµατα σε όλους τους εργαζόµενους.

Συνεχί ζουµε τον αγώνα µας µε Στάση Εργασί ας στι ς 8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,                     µαζί  µε δεκάδες οµοσπονδί ες, εργα-
τι κά κέντρα και  πρωτοβάθµι α σωµατεί α. Απαι τούµε από
ΠΟΕ∆ΗΝ και  Α∆Ε∆Υ να προκηρύξουν 24ωρη απεργί α

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας

Βαρδαβάκης Μανώλης Ιωαννίδης Παναγιώτης

Ελέγχ θηκαν  συν ολικά 6.453
σχ ολικά λεωφορεία τον  πρώτο µήν α

της φετι

ν ής σχ ολικής περιόδου, και

βεβαιώθηκαν  413 παραβάσεις.
Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν

στους ταχ ογράφους, στην  παραβίαση
του ορίου ταχ ύτητας και στη µη χ ρήση
ζων ών  ασφαλείας.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου
επιχ ειρησιακού σχ εδιασµού του
Αρχ ηγείου της Ελλην ικής Αστυν οµίας,
η ∆ιεύθυν ση Τροχ αίας προγραµµάτισε
και υλοποίησε κατά τον  πρώτο µήν α
της ν έας σχ ολικής περιόδου εν τατικούς
τροχ ον οµικούς ελέγχ ους σχ ολικών
λεωφορείων , σε όλη την  επικράτεια.

Συγκεκριµέν α, από εξειδικευµέν α
συν εργεία των  Υπηρεσιών  Τροχ αίας
κατά το διάστηµα 11 Σεπτεµβρίου έως
11 Οκτωβρίου 2018,
πραγµατοποιήθηκαν  έλεγχ οι σε 6.453
σχ ολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν

συν ολικά 413 παραβάσεις, ως εξής:

-Ταχ ογράφος 91
-Παραβίαση ορίου ταχ ύτητας 53

-Μη χ ρήση ζων ών  ασφαλείας 43
-Φθαρµέν α Ελαστικά 24
-Έλλειψη πυροσβεστήρα 13
-Στέρηση ∆ελτίου Τεχ ν ικού Ελέγχ ου 9
-Μη αν αγραφή ορίων  ταχ ύτητας 9
-Έλλειψη φαρµακείου 9
-Έλλειψη ζων ών  ασφαλείας 9
-Στέρηση προβλεπόµεν ης άδειας
οδήγησης 7
-Βιβλίο ρεπό 6
-Παραβίαση σηµάν σεων  3
-Μεταφορά υπεράριθµων  µαθητών  2
-Έλλειψη συν οδού 2
-Λοιπές παραβάσεις 133

Σηµειών εται ότι, για την  ασφαλή
µετακίν ηση και προστασία των  µαθητών
από τροχ αία ατυχ ήµατα, εφαρµόζεται
εν ισχ υµέν ο πρόγραµµα τροχ ον οµικής
αστυν όµευσης, το οποίο θα συν εχ ιστεί

ΕΛΕΓΧΘΗΣΑΝ 6.453 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
«Βροχή» παραβάσεων από σχολικά λεωφορεία - Έφτασαν τις 413 σε ένα µήνα
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Άκρως πετυχηµένη και µε
σύµµαχο τον καλό καιρό
υπήρξε και φέτος, για 7η

συνεχή χρονιά η Ποδηλατάδα που
διοργάνωσαν µε κέφι, µεράκι αλλά
και όλες τις απαιτούµενες λεπτοµέρει-
ες για την ασφάλεια των ποδηλατών,
ο Σύλλογος της Ζωφριάς και ο Σκακι-
στικός Όµιλος «Τριαντάφυλλος Σια-
πέρας» . 

Έτσι φέτος τους  δεκάδες ποδηλά-
τες κάθε ηλικίας, 144 συνολικά που
ακολούθησαν τη µικρή και µεγάλη
διαδροµή συνόδεψαν για την ασφά-
λειά τους, τρία περιπολικά της
Τροχαίας Νέας Ιωνίας, όχηµα της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας Φυλής και
ασθενοφόρο. 

Σηµαντική υπήρξε και η συνοδεία
εθελοντών µοτοσικλετιστών που
επίσης συνόδεψαν τις  δίτροχες πορ-
είες. 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, πως
για δεύτερη χρονιά φέτος το σύνθ-
ηµα της 7ης Ποδηλατάδας ήταν
«Ναι στην ανακύκλωση. Όχι στη
Χωµατερή».  

Όπως τόνισε και κατά το σύντοµο
χαιρετισµό της, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Ευαγγελία Κωβαίου, η
ανακύκλωση πρέπει να µπει κυρίως
στα σχολεία και τα παιδιά να µάθουν
να εκπαιδεύονται από µικρά και να
κάνουν την ανακύκλωση υπόθεσή 

τους, γιατί όπως χαρακτηριστικά
τόνι σε,  «Όσο η ανακύκλωση δεν
γίνεται πράξη, οι χωµατερές δεν πρό-
κειται  να κλείσουν». 

Σε αυτή την σηµαντική προσπάθεια
ζήτησε και τη συνδροµή του ∆ήµου
Φυλής, µε τοποθέτηση ειδικών
κάδων και άλλων ενεργειών που θα
βοηθήσουν στη σηµαντική αυτή,
οικολογική προσπάθεια. 

Πολύτιµη  υπήρξε επίσης και φέτος,
η προσφορά των Χορηγών που µέσα
από κλήρωση πρόσφεραν στους
συµµετέχοντες 3 ποδήλατά αλλά και
δωρεάν συµµετοχή σε σηµαντικά
εκπαιδευτικά προγράµµατα εκµάθη-
σης ξένων γλωσσών. 

Ευχάριστη έκπληξη και γέλιο απο-
τέλεσε το γεγονός ότι η δεύτερη µικρή
νικήτρια της κλήρωσης ήταν η εκείνη
που τράβηξε τυχαία το νούµερο, που
ανήκε στον εαυτό της! 

Η  Ευαγγελία Κωβαίου αλλά και
πολλοί ακόµη της  ευχήθηκαν να είναι
πάντα τυχερή και να πετύχει στη ζωή
της πολλά δικά της «νούµερα» και
στόχους. Στην χαρά των Ποδηλατών
και στην απονοµή των δώρων που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο
του Βορεινού σε κλίµα ενθουσια-
σµού,  συµµετείχαν ο Πρόεδρος του
Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανι-
σµού του ∆ήµου Φυλής Γιώργος
Μαυροειεδής, ο Αντιδήµαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης
Σχίζας, ο αναπληρωτής ∆ήµαρχος
και Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρ-
ακόσιας, ο Πρόεδρος των Παιδικών 

Σταθµών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης
Καµαρινόπουλος, ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου Γιώρ-
γος Κούρκουλος και µέλη της Εκπαι-
δευτικής Κοινότητας της Ζωφριάς. 

Αθρόα συµµετοχή και οικολογικά µηνύµατα 
στην 7η Ποδηλατάδα στη Ζωφριά

Ενέργειες του ∆ηµάρχου 
Μεγαρέων Γρηγόρη Σταµούλη, 
για αντιπληµµυρικά έργα στα

Γεράνεια όρη

Με κατεπείγον  έγγραφο του ∆ηµάρχ ου Μεγα-
ρέων  κ. Γρηγόρη Σταµούλη
(18854/5.10.2018), προς τον  Υπουργό Εσω-

τερικών  κ. Αλέξη Χαρίτση και στον  Αν απληρωτή
Υπουργό Περιβάλλον τος & Εν έργειας κ. Σωκράτη
Φάµελο και τον  κ. Σπυρίδων α Κοκκιν άκη, Συν τον ι-
στή της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής ο ∆ήµος
Μεγαρέων  ζητεί ΑΜΕΣΑ ν α γίν ουν  αν τιπληµµυρικά
έργα στην  καµέν η περιοχ ή της Κιν έτας περίπου
60.000 στρέµµατα δάσους στα Γεράν εια όρη γιατί η
συγκεκριµέν η περιοχ ή απειλείται µετά την  καταστρο-
φική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου και από πληµύρες και
γι’ αυτό είν αι αν άγκη ν α γίν ει από το κράτος άµεση
παρέµβαση.Ο κ. Σταµούλης στο έγγραφό του αν αφ-

έρει τα εξής:ΘΕΜΑ: Αν τιπληµµυρικά Έργα στα Γερά-
ν εια Όρη

Σας γν ωρίζουµε, πως η περιοχ ή της Κιν έττας, µετά
την  τεράστια πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 που
κατέκαυσε περίπου 60.000 στρέµµατα δάσους στο
όρος Γεράν εια, κατέστη κυριολεκτικά «αν οχ ύρωτη
πόλη», γεγον ός, που είχ ε ως αποτέλεσµα ν α υποστεί
µεγάλες καταστροφές σε υποδοµές και κτίρια από τις
ν εροπον τές, που ακολούθησαν  µε χ ειρότερη αυτήν
της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2018.

∆υστυχ ώς µέχ ρι σήµερα δεν  έχ ει ξεκιν ήσει καν έν α
έργο αν τιπληµµυρικής προστασίας στην  καµέν η περ-
ιοχ ή των  Γεραν είων , που θα είχ ε συµβάλει στην  απο-
τροπή των  παραπάν ω καταστροφών , οι οποίες
ήρθαν  ν α προστεθούν  στις καταστροφές της πυρκα-
γιάς. 

Μετά τα παραπάν ω παρακαλούµε, όπως πράξετε
τα δέον τα, προκειµέν ου ν α ξεκιν ήσουν  ΑΜΕΣΑ τα
αν τιπληµµυρικά έργα. Ο τόπος και κυρίως οι πολίτες
δεν  αν τέχ ουν  άλλες καταστροφές και ιδίως αυτές,
που οφείλον ται στην  αργοπορία του «συστήµατος».



ΚΕΑ: Πληρωµή για 315.031 
δικαιούχους τον Οκτώβριο

Ε
γκρί θηκε η πληρωµή του ΚΕΑ γι α τον µήνα Οκτώβρι ο
2018 και  θα αφορά 315.031 δι και ούχους. Ει δι κότερα
εχθές εγκρί θηκε η µεταφορά πί στωσης συνολι κού

ποσού 71.224.778,94 ευρώ γι α την πληρωµή µηνός Οκτωβρί ου
σε 315.031 δι και ούχους του προγράµµατος Κοι νωνι κό Ει σόδ-
ηµα Αλληλεγγύης ΚΕΑ.

Αυτό ορί ζει  απόφαση της υπουργού Εργασί ας, Έφης Αχτσι -
όγλου, η οποί α αναρτήθηκε στη «∆ι αύγει α».  Η πληρωµή θα
γί νει  το δι άστηµα από 25 µε 31 του µήνα αλλά η ακρι βής ηµε-
ροµηνί α θα καθορι στεί  µε νέα απόφαση.

Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποι ηθεί  µε πί στωση εξ’
ηµι σεί ας στο λογαρι ασµό και  στην προπληρωµένη κάρτα
αγορών, στι ς περι πτώσει ς που το συνολι κό καταβαλλόµενο
ποσό εί ναι  ί σο µε ή υπερβαί νει  τα 100 ευρώ ανά µήνα. Η
προπληρωµένη τραπεζι κή κάρτα του δι και ούχου µπορεί  να
χρησι µοποι ηθεί  χωρί ς κανένα περι ορι σµό γι α οποι αδήποτε
αγορά, συµπερι λαµβανοµένων των ηλεκτρονι κών αγορών.

Οι  δι και ούχοι  του ΚΕΑ παρακαλούνται  να απευθύνονται  στην
Τράπεζα µε την οποί α συνεργάζονται  και  µόνο σε αυτήν γι α
θέµατα που σχετί ζονται  µε τον τραπεζι κό λογαρι ασµό τους ή
την προπληρωµένη κάρτα αγορών.

Να υπενθυµί σουµε ότι  τα πάνω - κάτω έρχονται  από τον
Νοέµβρι ο στην χορήγηση του Κοι νωνι κού Ει σοδήµατος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι  δι και ούχοι  ενήλι κες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκ-
ληρώσει  τη φοί τηση τους στην υποχρεωτι κή εκπαί δευση
υποχρεούνται  εί τε να συµµετάσχουν στι ς εξετάσει ς απόκ-
τησης απολυτηρί ου δηµοτι κού σχολεί ου εί τε να εγγραφούν σε:
α) σχολεί α δεύτερης ευκαι ρί ας ή στα παραρτήµατα αυτών, β)
εσπερι νά γυµνάσι α. Σε αντί θετη περί πτωση θα χάσουν το κοι -
νωνι κό ει σόδηµα αλληλεγγύης.
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Απόσταξη και ηπειρώτικο γλέντι στα «Τσίπουρα 2018» 
του Συλλόγου Ηπειρωτών Ζεφυρίου και του ∆ήµου Φυλής

Μ
ία ακόµη επιτυχ ηµέν η εκδήλωση
«Τσίπουρα» διοργάν ωσε ο Σύλλογος
Ηπειρωτών  Ζεφυρίου σε συν εργασία µε

τον  ∆ήµο Φυλής, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου,
στο γήπεδο δίπλα στη Στέγη του Συλλόγου
(µπασκέτες), στο Ζεφύρι.

Παρά τις χ αµηλές θερµοκρασίες που επι-
κράτησαν , πλήθος Ηπειρωτών  και µη, και
δεκάδες επίσηµοι, τίµησαν  την  εκδήλωση και
γλέν τησαν  µε πολύ χ ορό και καλή µουσική..

Τα «Τσίπουρα» ξεκίν ησαν  από το κέφι και
το µεράκι ορισµέν ων  Ηπειρωτών  της περ-
ιοχ ής, και αποτελούν  πλέον  θεσµό συµβάλ-
λον τας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρο-
ν οµιάς της Ηπείρου. Στη γιορτή, διατηρών τας
το έθιµο, γίν εται επιτόπου απόσταξη του
τσίπουρου, και όπως θέλει το έθιµο, όταν  γίν ε-
ται απόσταξη του τσίπουρου, γίν εται και γιο-
ρτή.  

Το πολύ καλής ποιότητας τσίπουρο καταν αλώθηκε και κατά τη διάρκεια της γιορτής και συν οδεύτηκε από εξαι-
ρετικές παραδοσιακές πίτες που έφτιαξαν  µε µεράκι οι Ηπειρώτισσες του Ζεφυρίου. 

Συγχ αρητήρια στο Σύλλογο που τιµά την  παράδοση και διοργαν ών ει τη γιορτή του τσίπουρου, παρασκευάζον -
τάς το κατά τη διάρκεια της, έδωσε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. Ευχ αρίστησε επίσης τον  Νίκο Ζεν έ-
το, ∆ήµαρχ ο Ιλίου, που τίµησε µε την  παρουσία του την  εκδήλωση , τον  προσκάλεσε ν α χ αιρετίσει και του πρό-
σφερε συµβολικό δώρο.  Ευχ ήθηκε σε όλους καλή διασκέδαση, υγεία και αισιοδοξία.

Έρχονται 340 προσλήψεις
στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Έ
ρχ ον ται 340 θέσεις εργασίας στα Κέν τρα Κοιν ω-
ν ικής Πρόν οιας, σύµφων α µε δηλώσεις που
έκαν ε η αν απληρώτρια υπουργός Κοιν ων ικής

Αλληλεγγύης, Θεαν ώ Φωτίου. «Επιχ ειρούµε µία µεγάλη
αλλαγή, αν άλογη του «Βοήθεια στο σπίτι», για προκήρ-
υξη 340 θέσεων  του επικουρικού προσωπικού που
υπηρετεί στα ΚΚΠΠ» αν έφερε συγκεκριµέν α.
«Αλλάζουµε το προν οιακό µον τέλο µε οριζόν τια µέτρα
για όλους και όχ ι µόν ο για τους φτωχ ούς και µε ψηφια-
κές υπηρεσίες για διαφάν εια και κατάργηση των  πελα-
τειακών  σχ έσεων » αν έφερε η αν απληρώτρια υπουργός
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, Θεαν ώ Φωτίου, κατά την
οµιλία της στο 8ο Παν ελλήν ιο Συν έδριο Μον άδων  Κοι-
ν ων ικής Φρον τίδας «Επ’ αρωγή», που πραγµατοποι-
ήθηκε στο Ρέθυµν ο.
«Από την  πρώτη στιγµή -και παρά τις δύσκολες δηµο-

σιον οµικές συν θήκες- αποδείξαµε την  κρισιµότητα που
έχ ει για εµάς η µεταρρύθµιση στον  τοµέα της πρόν οιας
και της κοιν ων ικής αλληλεγγύης. ∆εν  επιστρέφουµε στο
προ κρίσης κοιν ων ικά άδικο, αν αποτελεσµατικό µον -

τέλο. Η µεταρρύθµιση που υλοποιούµε οικοδοµεί µία
σύγχ ρον η αν τίληψη για την  κοιν ων ική προστασία και
αλληλεγγύη. Μελετήσαµε τα ευρωπαϊκά µον τέλα πρό-
ν οιας και επιχ ειρούµε ν α εγκαταλείψουµε το µον τέλο
των  χ ωρών  του Νότου, που χ αρακτηρίζεται από χ αµ-
ηλές δαπάν ες, πελατειακές σχ έσεις και διαφθορά. Αλλά-
ζουµε το προν οιακό µον τέλο µε δίπολο: α) Οριζόν τια
µέτρα για όλους και όχ ι µόν ο για τους φτωχ ούς, β) ψηφ-
ιακό µον τέλο για κατάργηση των  πελατειακών  σχ έσεων
µε διαφάν εια και αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες»
επισήµαν ε η κ. Φωτίου.
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Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
σύνταξης της µελέτης: 

« Mελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης
ρέµατος Σαρανταποτάµου σε µη 

οριοθετηµένα τµήµατα ∆.Ε. Μαγούλας»

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

δήµου Ελευσίνας 

Τ
ην Τετάρτη 17 Οκτωβρί ου 2018 και  ώρα  8:30  στο ∆ηµο-
τι κό Κατάστηµα Ελευσί νας, θα συνεδρι άσει  η αρµόδι α
Οι κονοµι κή Επι τροπή γι α τη λήψη αποφάσεων  στα

παρακάτω θέµατα της ηµερήσι ας δι άταξης:    
1.Έγκρι ση ή µη του υπ.αρι θµ. 3/28-9-2018  πρακτι κού της

Επι τροπής ∆ι ενέργει ας Αξι ολόγησης ∆ι αγωνι σµών ∆ηµοσί ων
Συµβάσεων Υπηρεσι ών (Γενι κή Επι τροπή) που αφορά στην
δι ενέργει α  ανάθεσης µε δι απραγµάτευση της υπηρεσί ας γι α
την « Συντήρηση – Αναβάθµι ση Λογι σµι κών, ∆ι αδι κτυακών Εφα-
ρµογών, Συνδροµές Προγραµµάτων – Εφαρµογών Τεχνι κής
Υπηρεσί ας, Ανανεώσει ς κλπ.».

2.Έγκρι ση ή µη του υπ.αρι θµ. 2/5-10-2018 πρακτι κού της
Επι τροπής ∆ι αγωνι σµών ∆ηµοσί ων Συµβάσεων Μελετών που
αφορά την δι αδι κασί α δι απραγµάτευσης χωρί ς προηγούµενη
δηµοσί ευση γι α την ανάδει ξη προσωρι νού αναδόχου σύνταξης
της µελέτης: « Mελέτη ορι οθέτησης και  δι ευθέτησης ρέµατος
Σαρανταποτάµου σε µη ορι οθετηµένα τµήµατα ∆.Ε.
Μαγούλας».

3.Έγκρι ση ή µη του υπ.αρι θµ. 2/19-9-2018 πρακτι κού της
Επι τροπής ∆ι ενέργει ας ∆ι αγωνι σµών Προµηθει ών που αφορά
την ανάδει ξη προσωρι νού αναδόχου γι α τον ανοι κτό ηλεκτρονι κό
δι αγωνι σµό άνω των ορί ων γι α την « Προµήθει α αυτοκι νούµε-
νων απορροφητι κών σαρώθρων».

4.Έγκρι ση τεχνι κών προδι αγραφών και  κατάρτι ση των όρων
της δι ακήρυξης του ανοι κτού δι αγωνι σµού άνω των ορί ων γι α
την « Προµήθει α τοποθέτηση εξοπλι σµού γι α την αναβάθµι ση
παι δι κών χαρών ∆ήµου Ελευσί νας», προϋπολογι σµού δαπάν-
ης 252.798,80 € (συµπερι λαµβανοµένου ΦΠΑ).

5.Έγκρι ση τεχνι κών προδι αγραφών και  κατάρτι ση των όρων
της δι ακήρυξης του συνοπτι κού δι αγωνι σµού γι α την « Συντήρη-
ση Αναβάθµι ση Λογι σµι κών, ∆ι αδι κτυακών Εφαρµογών, Συνδρ-
οµές Προγραµµάτων – Εφαρµογών Τεχνι κής Υπηρεσί ας»,
προϋπολογι σµού δαπάνης 60.313,60 € (συµπερι λαµβανοµένου
ΦΠΑ). 

6.Έγκρι ση τεχνι κών προδι αγραφών και  κατάρτι ση των όρων
της δι ακήρυξης του συνοπτι κού δι αγωνι σµού γι α την « Προµήθ-
ει α εξοπλι σµού προς αποκατάσταση και  δηµι ουργί α πυρο-
σβεστι κού δι κτύου καταστολής περι στατι κών στους χώρους
εργοταξί ων των ∆.Ε. Ελευσί νας & Μαγούλας», προϋπολογι -
σµού δαπάνης 74.387,60 € ( συµπερι λαµβανοµένου ΦΠΑ).

7.Έγκρι ση τεχνι κών προδι αγραφών και  κατάρτι ση των όρων
της δι ακήρυξης του συνοπτι κού δι αγωνι σµού γι α την δηµι ο-
υργί α Νέας ∆ι αδι κτυακής Πύλης ∆ήµου Ελευσί νας», προϋπο-
λογι σµού δαπάνης 40.000,00 € ( συµπερι λαµβανοµένου ΦΠΑ).

8.Έγκρι ση παράτασης προθεσµί ας του συνολι κού χρόνου
της σύµβασης « Μελέτης  Βελτί ωσης της Αστι κής Κι νητι κότητας
µέσω Μι κρής Κλί µακας Έργων στην ∆.Ε. Μαγούλας του ∆ήµου
Ελευσί νας».

9.Έγκρι ση έκθεσης τρι µηνι αί ας απορρόφησης ( 2ο τρί µηνο)
του έργου: « Κατασκευή εξωτερι κών δι ακλαδώσεων αποχέτευ-
σης στην Κάτω Ελευσί να».

10.∆ι ορι σµός πληρεξούσι ου δι κηγόρου γι α την εκπρ-
οσώπηση του ∆ήµου ενώπι ον του ∆ι οι κητι κού Εφετεί ου Αθηνών
κατά την συζήτηση της υπ.αρι θµ. ΠΡ 1433/2017 προσφυγής που
άσκησε η εται ρεί α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά του ∆ήµου
Ελευσί νας.

11.∆ι ορι σµός πληρεξούσι ου δι κηγόρου γι α την εκπρ-
οσώπηση του ∆ήµου Ελευσί νας ενώπι ον του Συµβουλί ου της
Επι κρατεί ας κατά την συζήτηση των έξι  (6) αι τήσεων αναι ρέ-
σεων µε αρι θµ. κατ. 125, 2028, 2184, 2185, 2186 & 2188/2016 τι ς
οποί ες κατέθεσε η εται ρεί α ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. και  µί ας (1)
αί τησης αναί ρεσης µε αρι θµ. κατ. 124/2016 την οποί α άσκησε ο
∆ήµος Ελευσί νας ενώπι ον του Συµβουλί ου της Επι κρατεί ας και
αφορούν υποθέσει ς επι βολής δηµοτι κών φόρων και  τελών. 

12.∆ι ορι σµός πληρεξούσι ου δι κηγόρου γι α την εκπρ-
οσώπηση του ∆ήµου Ελευσί νας ενώπι ον του ∆ι οι κητι κού Εφε-
τεί ου Αθηνών κατά την συζήτηση των τεσσάρων (4) προσφυγών
( ΠΡ 1437/2017, ΠΡ 1220/2017, ΠΡ 188/2018 & ΠΡ 419/2018) που
άσκησε η εται ρεί α ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. κατά του ∆ήµου Ελευ-
σί νας.

13.∆ι ορι σµός πληρεξούσι ου δι κηγόρου γι α την άσκηση έφε-
σης του ∆ήµου Ελευσί νας κατά της µε αρι θµ. 965/2018 απόφα-
σης του Μονοµελούς Πρωτοδι κεί ου Αθηνών και  κατά της εται ρ-
εί ας µε την επωνυµί α « ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ –
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.».

14.Λήψη απόφασης γι α την αποδοχή ή µη των από 5-10-2018
γνωµοδοτήσεων της Νοµι κού κας. Ελι σάβετ Παραστατί δη ανα-
φορι κά µε το αί τηµα του δι κηγόρου Αθηνών κου.Κων/νου ∆ρόσου
περί  ταυτοποί ησης οδών και  του αι τήµατος κου. Κων/νου
Μουρτζούκου περί  καταβολής αποζηµι ώσεως.κ.α.

«Η δηµιουργία προϋποθέσεων  προκειµέν ου το
πρόγραµµα φιλοξεν ίας των  παιδιών  στους παιδικούς
σταθµούς ν α µπορεί ν α συν εχ ιστεί και πέραν  του
2022, που σταµατά η χ ρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ,
αποτελεί την  πρώτη προτεραιότητα της Ελλην ικής
Εταιρίας Τοπικής Αν άπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ)», τόν ισε ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της Εται-
ρίας κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.

Μιλών τας στη Γεν ική Συν έλευση της ΕΕΤΑΑ, στην
οποία µετείχ ε το 88% των  µετόχ ων  (ΥΠΕΣ, Οικον ο-
µικών , ΥΠΑΝ, ΚΕ∆Ε, ΕΝΠΕ, ΤΠ∆, ΤΕΕ και ΠΕ∆), ο
κ. Γκοτσόπουλους αν αφέρθηκε στην  προσπάθεια
που ξεκιν ά η εταιρία για την  συν έχ ιση του προγράµ-
µατος φιλοξεν ίας των  παιδιών  στους παιδικούς σταθ-
µούς, υπογραµµίζον τας ότι σκοπός είν αι ν α παρου-
σιάσει προτάσεις και λύσεις στην  κεν τρική διοίκηση
και στην  αυτοδιοίκηση, ώστε το πρόγραµµα ν α µπο-
ρέσει ν α συν εχ ιστεί όταν  θα έχ ει σταµατήσει η Κοι-
ν οτική χ ρηµατοδότηση.

Ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ έκαν ε απολο-
γισµό των  έργων  επισηµαίν ον τας ότι, ο βασικός
σκοπός της Εταιρίας είν αι ν α αν αβαθµίσει την  θέση
της ως ο βασικός σύµβουλος της Αυτοδιοίκησης, 

ιδιαίτερα στον  κοιν ων ικό και αν απτυξιακό τοµέα
του θεσµού. Μάλιστα ο κ. Γκοτσόπουλος προαν ήγγει-
λε και συν εργασία µε το υπουργείο Μεταν αστευτικής
Πολιτικής. 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. ∆ηµήτρης Καλογερό-
πουλος, στην  οµιλία του, αφού υπογράµµισε την  καλή
συν εργασία που υπήρξε µε τα συν αρµόδια υπουρ-
γεία, την  ΚΕ∆Ε, την  ΕΝΠΕ, το ΤΕΕ και το Ταµείο
Παρακαταθηκών  και ∆αν είων , τόν ισε ότι οι στόχ οι
της εταιρίας που είχ αν  τεθεί την  άν οιξη του 2016
σήµερα έχ ουν  επιτευχ θεί στο 90%. Μάλιστα υπο-
γράµµισε ότι η ΕΕΤΤΑ από ελλειµµατική, φέτος θα
παρουσιάσει πλεόν ασµα γεγον ός που δείχ ν ει την
αν απτυξιακή της τροχ ιά.

Ο Γεν ικός Γραµµατέας του υπουργείου Εσωτερικών
κ. Κώστας Πουλάκης αν αφέρθηκε στην  αγαστή συν ε-
ργασία που υπήρξε µε όλους τους εµπλεκόµεν ους
φορείς. Στη συν έχ εια έκαν ε λόγο για τις προτεραιότ-
ητες του υπουργείου τον ίζον τας ότι έχ ει ξεκιν ήσει ήδη
ο «Κλεισθέν ης 2». Ο κ. Πουλάκης δήλωσε ότι στον
«Κλεισθέν η 2» ιδιαίτερη έµφαση δίν εται στο ξεκαθάρ-
ισµα των  αρµοδιοτήτων  σε όλα τα επίπεδα διοίκησης
ξεκιν ών τας από την  Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθµού
και ζήτησε την  βοήθεια της ΕΕΤΑΑ για αυτό το έργο.

Συνέχιση του Προγράµµατος Παιδικών Σταθµών 
χωρίς ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ
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Η µεγαλύτερη υποθαλάσσια ζεύξη από το Πέραµα έως τη Σαλαµίνα,
βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, µετά από δεκαετίες 

Ενα πολύ µεγάλο έργο, η
µεγαλύτερη υποθαλάσ-
σια ζεύξη από το Πέρα-

µα έως τη Σαλαµίνα, βρίσκεται
σε φάση υλοποίησης. Μέχρι
στιγµής η χώρα µας διαθέτει την
υποθαλάσσια ζεύξη Πρέβεζας –
Ακτιου, µήκους 725 µέτρων,
ωστόσο µε τη νέα ζεύξη, µόνο η
υποθαλάσσια σήραγγα θα έχει
µήκος 1.100 µέτρα.

Πρόκειται για ένα τεράστιο
έργο, ο σχεδιασµός του οποίου
χρονολογείται από δεκαετίες.
Τώρα, όλα δείχνουν ότι θα γίνει
πραγµατικότητα, καθώς οι
εξελίξεις προχωρούν µε ταχύτερ-
ους ρυθµούς.

Οι υποθαλάσσιες έρευνες έχουν
σχεδόν ολοκληρωθεί, µαζί µε τις
αρχαιολογικές έρευνες υπό την
ευθύνη του Πανεπιστηµίου
Πατρών, σε µια περιοχή ιδιαίτερα
σηµαντική, καθώς έχουµε τη
ναυµαχία της Σαλαµίνας και
βέβαια την ίδια τη Σαλαµίνα ως
µια από τις πλέον σηµαντικές
περιοχές της αρχαίας Ελλάδας
και τώρα της νεότερης.

Ο βασικός σχεδιασµός του
έργου έχει τελειώσει και έχει
περάσει στη σύνθεση προτά-
σεων από µια µελετητική εταιρεία
συµβούλων. Ηδη έχει υπογραφεί
η απόφαση ανάθεσης περιβαλ-
λοντικής µελέτης, που αναµένεται να
ολοκληρωθεί εντός εξαµήνου. Βέβαια,
θα υπάρξουν και προσφυγές, που κι
αυτές θα συζητηθούν.

Η επόµενη φάση του έργου είναι οι
οικονοµικές προσφορές, µε τρεις εταιρ-
είες – κοινοπραξίες να συµµετέχουν στη
διαδικασία του “ανταγωνιστικού διαλό-

γου”, που εφαρµόζεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα: ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ και
VINCI CONCESSIONS – VINCI HIGH-
WAYS – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Αµέσως µετά, θα έχουµε την ανάδειξη
του αναδόχου και θα ακολουθήσει η
γνωστή διαδικασία µε το Ελεγκτικό
Συνέδριο και τη Βουλή, για ψήφιση του
έργου.

Από τη στιγµή που 
θα ξεκινήσουν οι

εργασίες, το έργο θα
ολοκληρωθεί 
σε 4 χρόνια.

Η χάραξη του έργου

Το έργο θα ξεκινά τη Λεωφόρο Σχι-
στού, θα περνά µέσα από το Ναυτικό
Οχυρό Σκαραµαγκά µε υπαίθρια όδευ-
ση και σήραγγα 1.700 µέτρων, θα ακο-
λουθήσει ο ανισόπεδος κόµβος Περά-
µατος, ώστε να υπάρχει άµεση πρό-
σβαση στο Πέραµα, χωρίς διαµπερή
κυκλοφορία και θα καταλήγει στη Λεωφ-
όρο ∆ηµοκρατίας. Μετά θα συνεχίζει
υποθαλάσσια σήραγγα µήκους 1.100
µ., που θα καταλήγει πάνω στη νησίδα
του Αγίου Γεωργίου (ανατολικά της
Σαλαµίνας) και ύστερα µε επίχωµα θα
καταλήγει στη Σαλαµίνα, µε δύο εξόδο-
υς: µια προς την πόλη της Σαλαµίνας
και µια που θα παρακάµπτει τον αστικό
ιστό και θα πηγαίνει στον δρόµο προς
Φανερωµένη, µε σήραγγα 600 µ.

Η αναµενόµενη κίνηση

Σε τους υπολογισµούς που έχουν
γίνει, αναµένεται φόρτος κίνησης 3-4
εκατ. οχήµατα ετησίως. Στη σήραγγα θα
µπορούν να µπουν φορτηγά, όχι όµως
µε επικίνδυνα υλικά, για λόγους ασφά-
λειας, όπως συµβαίνει και σε άλλες
σήραγγες. 

Πάντως, τα καύσιµα µεταφέρονται
από τη Φανερωµένη, µε το φέρυ, διότι
εκείνη η πλευρά είναι πολύ κοντά στα
διυλιστήρια, κι αυτό θα συνεχίσει να
γίνεται.

Το κόστος του έργου δεν έχει ακόµα
υπολογιστεί συνολικά (ίσως να ξεπερά-
σει τα 400 εκατ. ευρώ), καθώς αναµέ-
νονται επί των τελικών σχεδίων οι προ-
σφορές των εταιρειών. Ενδεχοµένως να
υπάρξει και συµβολή του Ελληνικού
∆ηµοσίου, µέσω ΕΣΠΑ, ενώ προβλέ-
πονται διόδια, διότι θα κατασκευαστεί
ως έργο παραχώρησης µε διάρκεια 30 –
35 χρόνια.

∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ@
∆υναµικό ξεκίνηµα για τον επιτυχηµένο θεσµό

«Λέσχη Ανάγνωσης» 
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη  Ασπροπύργου
• Η συγγραφέας Λένα Μαντά στην πρώτη Η συγγραφέας Λένα Μαντά στην πρώτη 

εκδήλωση της νέας χρονιάςεκδήλωση της νέας χρονιάς

Σ
το χώρο της «Ασηµέν ιας» ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου  πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για τη φετινή χρον ιά της
«Λέσχης Ανάγνωσης», ενός θεσµού που λειτουργεί εδώ και δέκα (10) χρόν ια µε µεγάλη

επιτυχία.
Στην πρώτη εκδήλωση, στο πλαίσιο του θεσµού, την προσκεκληµένη Συγγραφέα, κ Λένα

Μαντά, καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς ενώ η
Υπεύθυνη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, κ. Ασηµίνα Φούφα,  την παρουσίασε στα µέλη της
Λέσχης. Οι αναγνώστριες άκουσαν µε ιδιαίτερη προσοχή τη Συγγραφέα, η οποία διηγήθηκε το
πώς ξεκίνησε να γράφει, ποια ήταν τα ερεθίσµατά της και από πού εµπνεόταν για να δηµιο-
υργήσει µια ιστορία. Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν από το κοινό ήταν πολλές, αφού όλοι οι
παραβρισκόµενοι ήθελαν να µάθουν περισσότερες λεπτοµέρειες για τα βιβλία που είχαν δια-
βάσει. Στο τέλος της βραδιάς η Λένα Μαντά υπέγραψε τα βιβλία όλων, φωτογραφήθηκε µαζί τους
και τους ευχαρίστησε για την υπέροχη φιλοξεν ία.

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς  ευχα-
ρίστησε θερµά τη Συγγραφέα για την αποδοχή της πρόσκλησης και όλους όσοι συµµετείχαν σ’
αυτή τη δράση και τους ενηµέρωσε ότι, η επόµενη συνάντηση της «Λέσχης Ανάγνωσης» θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Νοεµβρίου µε τον Συγγραφέα κ. Γιάννη Καλπούζο.  
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Ο
ι δασικοί χάρτες σε Ανατολική και ∆υτική Αττική θα περιλαµβάνουν και την πράξη
αναδάσωσης µετά τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου, όπως είχε δεσµευτεί το υπο-
υργείο, ενώ η ενσωµάτωση στον δασικό χάρτη της περιοχής που κηρύχτηκε ανα-

δασωτέα µετά την πυρκαγιά του Ιουλίου, όπως επισηµαίνεται πέρα από συνταγµατική
υποχρέωση, συµβάλλει στη διάφανη ενηµέρωση των πολιτών και των φορέων της οικο-
νοµίας, αλλά και στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό των χρήσεων γης και στην εφαρµογή της
δασικής νοµοθεσίας στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Πρόκειται για µια πρακτική που ακολουθήθηκε και πέρυσι στον Κάλαµο και στη Ζάκυνθο,
όταν και το υπουργείο ενσωµάτωσε την κήρυξη των αναδασωτέων στην ανάρτηση των
δασικών χαρτών.

Οι αποφάσεις κήρυξης ως αναδασωτέων των εκτάσεων των πυρκαγιών του Ιουλίου έχουν
ολοκληρωθεί από τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες, έγκαιρα, σε χρόνο πολύ µικρότερο των
προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία, σε εφαρµογή και της περσινής εγκυκλίου του αναπ-
ληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάµελλου. Τις αµέσως επόµενες
ηµέρες, και πριν  από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, οι περιοχές που κηρύσσονται
αναδασωτέες θα δηµοσιευτούν σε ΦΕΚ.

Παράλληλα, πρέπει να διευκριν ίζεται ότι µε τον δασικό χάρτη Μεγαρέων κλείνει η ανάρτ-
ηση για όλη τη ∆υτική Αττική, όπως και µε τον δασικό χάρτη της ∆ράµας. Οι δασικοί χάρτες
της ∆ράµας και των Κυκλάδων είναι χάρτες που υλοποιήθηκαν άµεσα από τις ίδιες δασικές
υπηρεσίες µε δικά τους µέσα και προσωπικό και περιλαµβάνονται στο τελευταίο κύµα κατα-
ρτίσεων χαρτών που λαµβάνει χώρα αυτή την περίοδο από µελετητές ή συγκεκριµένες δασι-
κές υπηρεσίες (∆ράµας, Κυκλάδων, Καβάλας). Στην Κοζάνη γίνεται χρήση πρόβλεψης του
νόµου 4389/2016 των δασικών χαρτών περί συµπληρωµατικής ανάρτησης σε µετέπειτα
χρόνο των χορτολιβαδικών εκτάσεων.

συν εχ ίζεται από τη σελ. 3
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συνεχίζεται από τη σελ. 3

22  A. Έγκρι ση προµήθει ας υλι κών γι α τη
δι οργάνωση πολι τι στι κής εκδήλωσης τοπι κού
χαρακτήρα, στα πλαί σι α της βράβευσης -
τι µητι κής δι άκρι σης των επι τυχόντων µαθη-
τών του ∆ήµου Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαι -
δευτι κά Ιδρύµατα της χώρας µας κατά το έτος
2018.

Β. Έγκρι ση δι άθεσης πί στωσης 1.488,00 €,
συµπερι λαµβανοµένου Φ.Π.Α., γι α τι ς ανάγ-
κες κάλυψης της ανωτέρω εκδήλωσης, σε
βάρος του Κ.Α. 15-6471.001, προϋπολογι σµού
εξόδων του ∆ήµου, οι κονοµι κού έτους 2018.

23 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής εργασι ών συντήρησης των ανελ-
κυστήρων στους χώρους στέγασης των υπηρ-
εσι ών του ∆ήµου.

24 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής γι α υπηρεσί ες ετήσι ας υποστήρι ξης
του συστήµατος γραµµατοσήµανσης.

25 Έγκρι ση πρωτοκόλλων ορι στι κής παρ-
αλαβής των εργασι ών τοποθέτησης  ανταλ-
λακτι κών γι α τα οχήµατα του ∆ήµου.

26 Έγκρι ση πρωτοκόλλων ορι στι κής παρ-
αλαβής των εργασι ών τοποθέτησης  ανταλ-
λακτι κών γι α τα οχήµατα του ∆ήµου.

27 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής εργασι ών συντήρησης και  επι σκευής
γεωργι κών µηχανηµάτων.

28  Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής εργασι ών συντήρησης  επι σκευής
γεωργι κών µηχανηµάτων.

29 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής των εργασι ών τοποθέτησης  ανταλ-
λακτι κών γι α τα οχήµατα του ∆ήµου.

30 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής των εργασι ών ετήσι ας συντήρησης
των Η/Μ   εγκαταστάσεων  του ∆ηµαρχι ακού
Μεγάρου.

31  Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής υπηρεσι ών τεχνι κού ασφαλεί ας του
∆ήµου.

32 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής εργασι ών γι α την µί σθωση µηχανή-
µατος γι α αποψί λωση ξερών χόρτων.

33  Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής γι α τι ς εργασί ες πλυσί µατος - γρα-
σαρί σµατος των οχηµάτων – µηχανηµάτων του
∆ήµου.

34  Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής των εργασι ών ελέγχου & επι σκευής
στο δι κτύο πυροπροστασί ας στην ∆.Ε. Θρα-
κοµακεδόνων.

35  «Έγκρι ση Εσωτερι κού Κανονι σµού Λει -
τουργί ας του ∆ι ευρυµένου Κέντρου Κοι νότητας
∆ήµου Αχαρνών (Κεντρι κή ∆οµή και  Παράρτ-
ηµα ΡΟΜΑ)»

36 «Ορι σµός Μηχανι σµού Πι στοποί ησης
εκτέλεσης της ενταγµένης στο Επι χει ρησι ακό
Πρόγραµµα ¨Αττι κή 2014 – 2020¨ πράξης µε
τί τλο «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ), µε κωδι κό ΟΠΣ (MIS)
5002323.»

37  «Έγκρι ση Σχεδί ου Υλοποί ησης µε Ίδι α
Μέσα του Υποέργου «∆ι ευρυµένο Κέντρο
Κοι νότητας ∆ήµου Αχαρνών (Κεντρι κή ∆οµή &
Παράρτηµα ΡΟΜΑ)», της ενταγµένης στο Ε.Π.
Αττι κή 2014-2020 Πράξης «∆ι ευρυµένο Κέντρο
Κοι νότητας ∆ήµου Αχαρνών (Κεντρι κή ∆οµή &
Παράρτηµα ΡΟΜΑ)», µε κωδι κό ΟΠΣ (MIS)
5002323)»

38  Πρόσληψη ενός (1) ατόµου ει δι κότητας
ΠΕ ∆ασκάλων/Παι δαγωγών λόγω µη πλήρω-
σης της συγκεκρι µένης θέσης µε την ανα-
κοί νωση ΣΟΧ 4/2018 (αρ. πρωτ. 23818/7-6-
18), µε σύµβαση εργασί ας Ιδι ωτι κού ∆ι καί ου
Ορι σµένου Χρόνου γι α την υλοποί ηση της
Πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ)» µε κωδι κό ΟΠΣ (MIS): 5002323, που

εντάχθηκε στο Επι χει ρησι ακό Πρόγραµµα
«Αττι κή 2014-2020».

39 Λήψη απόφασης γι α άνοι γµα δύο (2)
λογαρι ασµών όψεως στην Τράπεζα Εθνι κή
γι α τι ς ενταγµένες πράξει ς του Π.Ε.Π. Αττι -
κής 2014 – 2020 1) ∆οµή παροχής βασι κών
αγαθών: «Κοι νωνι κό Παντοπωλεί ο, Κοι νωνι κό
Φαρµακεί ο ∆ήµου Αχαρνών» µε κωδι κό
Πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064 (κωδι κός πράξ-
ης ΜΙS 5001330) και  2) ∆οµή «∆ι ευρυµένο
Κέντρο Κοι νότητας ∆ήµου Αχαρνών (Κεντρι κή
∆οµή και  παράρτηµα ΡΟΜΑ)» µε κωδι κό
Πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510128 (κωδι κός πράξ-
ης ΜΙS 5002323)του ∆ήµου µας.

40  Επι στροφή χρηµάτων ποσού 4.037,23€
στην Κα. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

41  Επι στροφή χρηµάτων ποσού 4.037,23€
στην Κα. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

42  Επι στροφή χρηµάτων ποσού 224.29€
στην Κα. ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα

43  «Επι στροφή χρηµάτων του ποσού
100,00 € στην Κα. ΚΑΨΑΛΑΚΗ-ΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ  ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα γι α
δι όρθωση της πράξης εφαρµογής.

Ληστεία µε πυροβολισµούς Ληστεία µε πυροβολισµούς 
σε κοσµηµατοπωλείο σε κοσµηµατοπωλείο 
στους Αγίους Αναργύρουςστους Αγίους Αναργύρους
- Γρονθοκόπησαν τον ιδιοκτήτη

Λ
ηστεία µε πυροβολισµούς σηµειώθηκε στην  οδό Παπαν δρέου στους Αγίους
Αν αργύρους.Σύµφων α µε την  αστυν οµία, τρία άτοµα, µε καλυµµέν α τα χ αρ-
ακτηριστικά του προσώπου τους, που κρατούσαν  όπλα εισέβαλαν  στο

κοσµηµατοπωλείο, το οποίο βρίσκεται στη συµβολή των  οδών  Γ. Παπαν δρέου και
Αιόλου και αφού χ τύπησαν  τον  ιδιοκτήτη µε γροθιές στο πρόσωπο πήραν  ακριβά
κοσµήµατα και ρολόγια. Αµέσως µετά οι δράστες τράπηκαν  σε φυγή, εν ώ ο ιδιοκ-
τήτης πρόκειται ν α διακοµιστεί, για προληπτικούς λόγους, σε ν οσοκοµείο.

Σηµειών εται, ότι παρόµοια ληστεία είχ ε σηµειωθεί, πριν  από λίγες ηµέρες, σε
κοσµηµατοπωλείο της οδού Παν επιστηµίου.

«Έως αυτή την  ώρα δεν  έχ ουµε κάποιο στοιχ είο που ν α µας δείχ ν ει ότι οι δρά-

στες είν αι οι ίδιοι µε αυτούς στο κοσµηµατοπωλείο της Παν επιστηµίου. Εξετάζο-
υµε, όµως, όλα τα εν δεχ όµεν α», τόν ισε, πριν  από λίγο, στο Αθην αϊκό - Μακεδο-
ν ικό Πρακτορείο Ειδήσεων  αξιωµατικός της αστυν οµίας.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
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 ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
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 ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
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
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Καµία ελάφρυνση για τα τέλη 
κυκλοφορίας 2019 
-Τι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες 

Εκατοµµύρια ιδιοκτήτες οχηµάτων θα κληθ-
ούν εντός του επόµενου διµήνου και έως
το τέλος ∆εκεµβρίου να πληρώσουν τα

τέλη κυκλοφορίας για το 2019, τα οποία και φέτος
παραµένουν αµετάβλητα.

Παρά τις εξαγγελίες για τη δηµιουργία ενός
νέου συστήµατος υπολογισµού των τελών κυκλο-
φορίας των οχηµάτων και φέτος δεν θα υπάρξει
καµία ελάφρυνση.

Το ∆ηµόσιο θα εισπράξει περίπου 1,2 δισ.
ευρώ και  οι  ιδιοκτήτες των οχηµάτων θα
πληρώσουν από 22 ευρώ έως 1.380 ευρώ ανά-
λογα µε τον τύπο και το έτος ταξινόµησης. Εντός
του Νοεµβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάρτ-
ησης στο taxis και η προθεσµία για την καταβολή
των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2018.

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν καταβά-
λει το ποσό (µε βάση την Ταυτότητα Οφειλής από
την ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε), θα υποχρεωθεί να
πληρώσει διπλάσιο ποσό των αναλογούντων
τελών. 

Για όσους θα πληρώσουν µέσω web banking
απαιτείται µόνο η Ταυτότητα Οφειλής που ανα-
γράφεται στο ειδοποιητήριο. Οι κάτοχοι πιστω-
τικών καρτών µε επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο
µπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη κάνοντας χρήση
προγραµµάτων έως και 12 άτοκων δόσεων.

Κάποιες τράπεζες ακόµη και εάν ο οφειλέτης
δεν έχει τον κωδικό πληρωµής, µπορεί να το
πράξει απλά δηλώνοντας στην σχετική καρτέλα τον
αριθµό κυκλοφορίας και το ΑΦΜ.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τα οχήµατα που
κυκλοφορούν χωρίς να έχουν εξοφληθεί τα τέλη
κυκλοφορίας που τους αναλογούν προβλέπεται
επιτόπια αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας
κυκλοφορίας.

Η κρίση άλλαξε τις διατροφικές 
συνήθειες των Ελλήνων

- Μείωση στην αξία των αγορών κατά 21%
καταγράφει έρευνα του ΙΕΛΚΑ. 

- Αυξηµένη 10% η κατανάλωση οσπρίων,
πάνω και η κατανάλωση υδατανθράκτων,

πτώση 24% στην κατανάλωση
του -ακριβότερου- µοσχαριού.

Σ
ηµαν τικές αλλαγές στη διατροφή των  Ελλήν ων
καταν αλωτών  καταγράφον ται την  τελευταία οκτα-
ετία λόγω οικον οµικής κρίσης, σύµφων α µε τα

αποτελέσµατα έρευν ας που πραγµατοποίησε το Ιν στι-
τούτο Έρευν ας Λιαν εµπορίου Καταν αλωτικών  Αγαθών ,
στο πλαίσιο της παγκόσµιας ηµέρας διατροφής της 16ης
Οκτωβρίου το ΙΕΛΚΑ.

Σύµφων α µε το ΙΕΛΚΑ, η διατροφή των  ελλην ικών  ν οι-
κοκυριών  έχει επηρεαστεί σηµαν τικά από την  οικον οµι-
κή κρίση, καθώς το µείγµα αγορών  σε σχέση µε τα είδη
διατροφής έχει διαφοροποιηθεί σηµαν τικά τα τελευταία
χρόν ια.

Συγκεκριµέν α, συν ολικά καταγράφεται µία µείωση στην
αξία των  αγορών  κατά 21%, εν ώ η εκτίµηση για τη µείω-
ση του όγκου-ποσότητας των  αγορών  είν αι της τάξης του
15%. Αυτό αν τικατοπτρίζεται από το γεγον ός ότι 19 από
τις 26 κατηγορίες τροφίµων  που εξετάζει στην  έρευν ά το
ΙΕΛΚΑ, παρουσιάζουν  µείωση στην  ποσότητα που αγο-
ράστηκε το 2017 σε σχέση µε το 2010, εν ώ 20 από τις
26 κατηγορίες παρουσιάζουν  µείωση στην  αξία που αγο-
ράστηκε το 2017 σε σχέση µε το 2010.

Χαρακτηριστικές είν αι οι αλλαγές που καταγράφον ται σε
συγγεν ικές οµάδες τροφίµων . Ειδικότερα, φθην ότερες
επιλογές για πρόσληψη πρωτεϊν ών , όπως τα όσπρια
παρουσιάζουν  αύξηση κατά 10% από 15 σε 16,6 κιλά,
και τα πουλερικά αύξηση κατά 9% από 36,4 σε 39,5 εν ώ
ακριβότερες επιλογές παρουσιάζουν  µείωση, όπως π.χ .
το µοσχάρι κατά 24% από 47,6 κιλά σε 35,9 και το αρν ί-
κατσίκι κατά 25% από 13,5 κιλά σε 10,2 κιλά.

Αν τίστοιχα καταγράφεται µία σηµαν τική αύξηση στην
πρόσληψη υδαταν θράκων  τόσο από ζυµαρικά όσο και
από ρύζι κατά 14% και 8% αν τίστοιχα. Στις θετικές κατε-
υθύν σεις προς πιο υγιειν ές διατροφικές επιλογές κατα-
γράφεται η µείωση στην  πρόσληψη ζάχαρης κατά 44%
και αν αψυκτικών  κατά 43%. Αν τίθετα στις αρν ητικές
κατευθύν σεις καταγράφεται τόσο η µείωση σε φρούτα και
λαχαν ικά κατά 23% και 20% αν τίστοιχα, όσο και η µείω-
ση στα γαλακτοκοµικά, µε µείωση 14% για το γάλα και
24% για το τυρί, αλλά και µείωση για το ελαιόλαδο κατά
18%.

Σηµαν τικό ρόλο φαίν εται ότι παίζουν  και οι αλλαγές
στην  µέση τιµή την  οποία πληρών ει ο καταν αλωτή.
Σύµφων α µε την  έρευν α, 15 από τις 26 κατηγορίες παρ-
ουσιάζουν  µείωση στη µέση τιµή αν ά µον άδα µέτρησης
την  οποία πληρών ει ο καταν αλωτής, κάτι το οποίο
οφείλεται τόσο στις αλλαγές στις τιµές των  προϊόν των
όσο και στις αγοραστικές επιλογές των  καταν αλωτών ,
όπως στροφή προς φθην ότερα προϊόν τα στην  ίδια κατ

ηγορία ή αξιοποίηση των  προσφορών  και εκπτώσεων
που παρέχουν  οι αλυσίδες σουπερµάρκετ και η βιοµ-
ηχαν ία τροφίµων .

Σηµειών εται ότι τη συγκεκριµέν η χρον ική περίοδο ο
ΦΠΑ στα τρόφιµα αυξήθηκε για τα περισσότερα τρόφιµα
από το 9% το 2010 στο 13% από το 2015 και για αρκε-
τά τρόφιµα από το 9% το 2010 στο 24% από το 2016,
εν ώ άλλα προϊόν τα όπως ο καφές και τα οιν οπν ε-
υµατώδη αύξησαν  την  τιµή τους λόγω ειδικών  φόρων
καταν άλωσης. 

Αυτός είν αι και ο λόγος που προϊόν τα όπως το κρασί
και καφές παρουσιάζουν  τόσο σηµαν τικές αυξήσεις στη
µέση τιµή 26% και 22% αν τίστοιχα. Σε γεν ικές γραµµές
καταγράφεται µία αν ταπόκριση της αγοράς στις διατροφι-
κές συν ήθειες, καθώς σε κατηγορίες όπως π.χ . τα ζυµα-
ρικά η οποία κατέγραψε αύξηση κατά 14% στην  αγορα-
σθείσα ποσότητα, η µέση τιµή αγοράς παρουσίασε µείω-
ση κατά 13% από 1,86 ευρώ/κιλό σε 1,62 ευρώ/κιλό.

Οι αλλαγές στις µέσες τιµές των  τροφίµων  ξεκαθαρίζουν
σε έν α βαθµό το τοπίο αν  κάποια αλλαγή οφείλεται σε
διατροφική τάση ή αγοραστική τάση λόγω π.χ . µειωµέν ου
εισοδήµατος. 

Έτσι καταγράφεται ότι η µείωση στις αγορές φρούτων
και λαχαν ικών  είν αι περισσότερο διατροφική τάση,
καθώς η µέση τιµή παρουσιάζει µείωση κατά 5% και 8%
αν τίστοιχα. Πρακτικά δηλαδή οι καταν αλωτές µείωσαν  τις
αγορές αυτών  των  προϊόν των  από επιλογή και όχ ι λόγω
τιµής, είτε λόγω αλλαγών  στη διατροφή, είτε λόγω περικο-
πής σπατάλης πιθαν ώς

Περίπου 4 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι
το 2017 άλλαξαν τη διατροφή τους. 

Σε κάθε περίπτωση, σηµειών ει το ΑΠΕ, ο συν δυασµός
των  παραπάν ω στοιχείων  µαζί µε τις έρευν ες καταν α-
λωτών  του ΙΕΛΚΑ καταγράφουν  µια συν ολική τάση αλλα-
γής της διατροφής των  καταν αλωτών . Περίπου 4 στους
10 καταν αλωτές δηλών ουν  ότι το 2017 άλλαξαν  τη διατρ-
οφή τους. Η συγκεκριµέν η τάση είν αι εν τον ότερη στις
µικρότερες ηλικίες. Το ποσοστό των  καταν αλωτών  που
επιλέγουν  αποκλειστικά την  µεσογειακή κουζίν α µειών ε-
ται όλο και περισσότερο καθώς µικραίν ει η ηλικία και ειδι-
κά στις ηλικίες κάτω των  35 ετών  το ποσοστό που επι-
λέγει την  ελλην ική διατροφή πέφτει κάτω από το 50% µε
τους ν έους ν α επιλέγουν  την  ποικιλία από διαφορετικές
κουζίν ες. Πρόκειται για µία παγκόσµια τάση, η οποία
σχετίζεται και µε την  αν άπτυξη του διαδικτύου και των
κοιν ων ικών  δικτύων , εργαλεία που διευκολύν ουν  τη
διάχ υση πληροφοριών  από διαφορετικά µέρη του
κόσµου.

Αυτό καταγράφεται και στην  εµπιστοσύν η που
δείχν ουν  οι ν έοι καταν αλωτές σε διάφορες πηγές επίδρ-
ασης-πληροφόρησης για τη διατροφή τους. Έν ας στους
δύο εµπιστεύεται τους γον είς-οικογέν εια ως πηγή πληρο-
φόρηση, ακολουθεί η τηλεόραση µε ποσοστό 24%. Τα
social media µε 16% και σε άλλες πηγές του διαδικτύου
µε 11% καταγράφουν  τη σηµασία των  ψηφιακών
µέσων .Μία άλλη πτυχή της πολυκαν αλικής λήψης πληρ-
οφοριών  σε σχέση µε τη διατροφή είν αι η καταν όηση του
στόχου και των  αιτιών  των  επιλογών  της διατροφής. Ο
βασικός λόγος επιλογής τροφών  είν αι οι ευεργετικές ιδιότ-
ητες για την  υγεία. Το 56% του κοιν ού επιλέγει τροφές µε
ευεργετικές ιδιότητες για την  υγεία του και το 57% ψάχν ει
εν εργά για πληροφορίες σε σχέση µε τις τροφές. Το 63%
δηλών ει ότι γεν ικά προσέχει τη διατροφή του, αλλά αν τίθ-
ετα το 50% καταγράφει αρν ητικές συν ήθειες όπως το
«τσιµπολόγηµα» µεταξύ των  γευµάτων . Τέλος το 69%
επιλέγει εποχ ικά φρούτα και λαχαν ικά, αν αδεικν ύον τας
έν α από τα πλεον εκτήµατα που έχει η ελλην ική αγορά
τροφίµων . 

Οι τάσεις αυτές έρχον ται βέβαια σε αν τίθεση µε την
επίδραση που άσκησε και ασκεί η οικον οµική κρίση,
καθώς από τη µία πλευρά ο καταν αλωτής προσπαθεί ν α
ακολουθήσει µία συγκεκριµέν η πιο υγιειν ή διατροφή, αλλά
από την  άλλη πλευρά προσπαθεί ν α εξισορροπήσει τις
επιλογές του µε το διαθέσιµο εισόδηµα που έχει.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό 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 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 γκαρσο-
νιέρα 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 Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 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
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

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

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.

Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 

Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com  

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

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου,
για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου

∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε
θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Συνεδριάζει σήµερα 16/10/18 το ∆ηµοτικό
Συµβουλίο Μάνδρας - Ειδυλλίας   και ώρα 20:00
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω

θέµατα:

1. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων από το Υπουργείο
Εσωτερικών

2. Έγκριση 9ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικ. έτους 2018

3. Έγκριση χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης σε ειδι-
κές κατηγορίες πληγέντων από την πληµµύρα της 15ης
Νοεµβρίου 2017

4. Τροποποίηση της µε αριθµ. 173 / 2018 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

5. Έγκριση χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης στους
πληγέντες του ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας από τη θεοµ-
ηνία της 15ης Νοεµβρίου 2017 για την αντικατάσταση
της οικοσκευής και τον καθορισµό των δικαιούχων.

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής χορήγησης οικονοµι-
κής ενίσχυσης στους πληγέντες του ∆ήµου Μάνδρας-
Ειδυλλίας από τη θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου 2017 για
την αντικατάσταση της οικοσκευής.

7. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά µε τροπο-
ποίηση της µελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ –

ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΟΙΝΟΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.
0+0,000.00 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+845.05»

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της ανανέωσης
και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλον-
τικών Όρων του έργου «Βελτίωση Χάραξης και διαπλάτ-
υνσης της ΠΕΟ Αθηνών - Θηβών στο τµήµα Μάνδρας –
Ερυθρών»

9. Έγκριση συµµετοχής του ∆. Μάνδρας – Ειδυλλλίας
στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Ταµείου Παρακα-
ταθηκών και ∆ανείων «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίµαν-
σης Έργων των ΟΤΑ» και έγκριση υποβολής προτάσεων 

ένταξης µελετών και υπηρεσιών για την ωρίµανση
έργων.

10. Έγκριση µελέτης, προµήθειας και υποβολής πρό-
τασης για χρηµατοδότηση στο Πράσινο Ταµείο για την
«Προµήθεια-τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού για την
ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση
υπαίθριων χώρων σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας»

11. Καθορισµός τρόπου συνέχισης του διαγωνισµού
«Προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας
του ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠΜΕ και των Σχολικών Επιτροπών»

12. Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας οικ. έτους 2018

13. Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισµού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας»

14. Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισµού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας» οικ. έτους
2018

15. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του
έργου «Ανάπλαση οδού Β. Κοροπούλη»

16. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση συµµετοχής του
∆ήµου σε συνέδριο της ΚΕ∆Ε.

17. ∆ιαγραφές βεβαιωµένων οφειλών από χρηµατικούς
καταλόγους ύδρευσης.

18. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση επιχορήγησης
σε εξωραϊστικούς – πολιτιστικούς συλλόγους

19. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση επιχορήγησης
σε αθλητικούς συλλόγους

20. Έγκριση παραχωρήσεων χώρων σε συλλόγους και
φορείς

21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρ-
εσιών.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

Η αποδοχή χρηµατοδοτήσεων από το ΥΠΕΣ 
και η έγκριση χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης σε ειδικές

κατηγορίες πληγέντων από την πληµµύρα 

Ρύθµιση χρεών στο
∆ηµόσιο σε έως 24 δόσεις 

- Πώς θα µπουν όσοι έχασαν
την πρώτη ευκαιρία

Μ
ια δεύτερη ευκαιρία ν α ρυθµίσουν  τις οφειλές
τους στο ∆ηµόσιο, όλοι όσοι βγήκαν  εκτός
ρύθµισης γιατί έχασαν  την  πληρωµή δύο

εµπρόθεσµων  δόσεων  δίν ει η Αν εξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων  Εσόδων .

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των
αρµοδιοτήτων  της, η ΑΑ∆Ε απάντησε σε ερώτηση
σχετικά µε τη δυνατότητα ν έας ρύθµισης προς τα
ασφαλιστικά ταµεία και την  εφορία σε όσους έχουν
απολέσει την  αρχ ική.

Συγκεκριµένα η ΑΑ∆Ε διευκρινίζει:
Mε τις τρέχουσες ρυθµίσεις, στους οικον οµικά

αδύναµους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης
των  βεβαιωµένων  στη φορολογική ∆ιοίκηση οφειλών
τους σε πρόγραµµα τµηµατικής καταβολής έως 12 ή 24
ισόποσων  µην ιαίων  δόσεων  ανάλογα µε το είδος φόρου,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζον ται στις διατάξεις για την  πάγια ρύθµιση.

Ισχύουν , επίσης, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν .
4174/2013   µε τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους
οφειλέτες του ∆ηµοσίου, να υπαγάγουν  σε πρόγραµµα
τµηµατικής καταβολής το σύνολο των  βεβαιωµένων  στις
Φορολογικές Αρχές οφειλών  τους που εµπίπτουν  στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ρυθµιστούν  σε
µην ιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12), κατ' εξαίρεση
παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε µην ιαίες δόσεις
έως τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που καταβάλλον ται
εφάπαξ.

Σηµειώνεται ότι η ρύθµιση χορηγείται άπαξ ανά
οφειλέτη και για τις οφειλές που δύναται να υπαχθούν  σε
αυτήν  για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.

Εν τούτοις, εάν  έχει απολεσθεί ρύθµιση του πρώτου
άρθρου του Ν. 4152/2013 βεβαιωµένων  οφειλών  που
εµπίπτουν  στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, τότε υφίσταται η δυνατότητα
υπαγωγής αυτών  σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής κατά
τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν . 4174/2013. Και
αν τίστροφα, εάν  έχει απολεσθεί ρύθµιση του άρθρου 43
του ν . 4174/2013, τότε υφίσταται η δυν ατότητα
υπαγωγής σε ρύθµιση της υποπαραγράφου Α2 του
πρώτου άρθρου του ν . 4152/2013 για τις ίδιες οφειλές.


