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ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση
ανέλκυσης ενός φορτηγού πλοίου,
από τα πολλά που σαπίζουν στο βυθό

σελ. 3

Μείωση των
δηµοτικών τελών
για τις οικογένειες
εργαζοµένων

Ευρεία σύσκεψη στον
ΟΑΣΑ για τις γραµµές 701
και 704 του Καµατερού

Ανησυχία από τις συνεχείς επιθέσεις
στα οχήµατα.
Άµεσα λήψη µέτρων σε συνεργασία
µε τον ∆ήµο και την Αστυνοµία
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Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής,

ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο

σε Χαλυβουργική, Ναυπηγεία
κι άλλες εταιρείες
Ζητεί µε επιστολή του προς τον ΥΠΕΣ

ο δήµαρχος Ελευσίνας

Στο επίκεντρο οι δυσκολίες σε περίπτωση
πληµµύρας ή χιονόπτωσης, λόγω της κατάστασης
στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών.

Στα «θρανία» για τις αλλαγές που φέρνει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
αιρετοί κι εργαζόµενοι του ∆ήµου Φυλής
σελ. 5

Χειροπέδες σε 47χρονο για ναρκωτικά
στον Ασπρόπυργο
σελ. 2

Το σχέδιο του Κυριάκου
Μητσοτάκη για τις
φοροελαφρύνσεις

- Ποιοι θα ευνοηθούν . Τι θα γίνει µε τον ΦΠΑ
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο : 210-5577744
Ελευσίνα
Πέππα Ιωάννα, Ηρώων Πολυτεχνείου 63,
Τηλέφωνο :2105546250

Μείωση των δηµοτικών τελών
για τις οικογένειες εργαζοµένων
σε Χαλυβουργική, Ναυπηγεία κι άλλες εταιρείες

Ζητεί µε επιστολή του προς τον ΥΠΕΣ ο δήµαρχος Ελευσίνας

Μάνδρα

ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΤΡ.Ν.ΡΟΚΚΑ 67
210-5555236
Ανω Λιόσια
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΙΝ∆ΟΥ 42 & ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΦΥΛΗ
Τηλέφωνο : 210 2470650

Αχαρν ές
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 274
Τηλέφων ο : 210-2310318

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία έως 22
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αβραάµ, Αβραµία,Μελιτίνος, Μελιτινή,
Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- 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

Ε

πιστολή προς τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση,
απέστειλε ο δήµαρχος Ελευσίνας , στην οποία αναφέρει τα προβλήµατα διαβίωσης που αντιµετωπίζουν
δεκάδες οικογένειες εργαζοµένων στα
Ναυπηγεία, τη Χαλυβουργική κι άλλες
µικρότερες εταιρείες ζητώντας τη λήψη
µέτρων ανακούφισή ς τους .
Συγκεκριµένα, µε αίτηµά του ο κ. Τσουκαλάς ζητεί να υπάρξει τροπολογία µε
την οποία να επιτρέπεται η µείωση των
δηµοτικών τελών για τις οικογένειες
εργαζοµένων στην περιοχή (π.χ. Χαλυβουργική, Ναυπηγεία, κά.) όπου
υπάρχει πρόβληµα εκ περιτροπής
εργασίας ή µη καταβολής των δεδουλευµένων.

Σηµειώνεται ότι στις 24 Οκτωβρίου
πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο
Ελευσίνας σύσκεψη µε θέµα την κατάσταση στα µεγάλα εργοστάσια της περιοχής (Ναυπηγεία, Χαλυβουργική,
ΕΛΠΕ). Συµµετείχαν : η Αντιπεριφέρεια
∆υτικής Αττικής, ο ∆ήµος Ελευσίνας, το
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτικής
Αττικής, τα Σωµατεία εργαζοµένων των
τριών Μονάδων.

Χειροπέδες σε 47χρονο
για ναρκωτικά
στον Ασπρόπυργο

Ε

ν ας 47χ ρον ος συν ελήφθη το
πρωί της Πέµπτης µετά από
έρευν α που διεν εργήθηκε στην
οικία του στην περιοχ ή του Ασπρόπυργου.
Ειδικότερα , αστυν οµικοί µετέβησαν
στην οικία του 47χ ρον ου, όπου πραγµατοποίησαν έρευν α. Κατά τη διάρκεια
της βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν δεκαεπτά δεν δρύλλια κάν ν αβης και 200
γραµµάρια ίδιας ν αρκωτικής ουσίας.
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Ευρεία σύσκεψη στον
ΟΑΣΑ για τις γραµµές 701
και 704 του Καµατερού

Προβληµατισµός από τις
συνεχείς επιθέσεις στα οχήµατα.
Άµεσα λήψη µέτρων
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο

Μετά από πρόσκληση του ΟΑΣΑ, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Οργαν ισµού, ευρεία σύσκεψη για
την αν τιµετώπιση των περιστατικών στις λεωφορειακές γραµµές 701 και 704 που διέρχ ον ται το Καµατερό.
Στη σύσκεψη συµµετείχ αν στελέχ η και υπηρεσιακοί
παράγον τες του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ , καθώς και αν τιπροσωπεία από το Συν δικάτο Εργαζοµέν ων ΟΑΣΑ,
το ∆ήµο Αγίων Αν αργύρων – Καµατερού και της
Ελλην ικής Αστυν οµίας.
Στη σύσκεψη συµφων ήθηκαν τα ακόλουθα:

Συνεχίζεται στη σελ. 4

θριάσιο-3

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης
από τον κόλπο της Ελευσίνας ενός φορτηγού πλοίου,
από τα πολλά που σαπίζουν στο βυθό

Ο

λοκληρώθηκε η επιχ είρηση αν έλκυσης από
τον κόλπο της Ελευσίν ας εν ός φορτηγού
πλοίου, από τα πολλά που σαπίζουν στο
βυθό. Η θαλάσσια περιοχ ή είν αι πραγµατικό ν εκροταφείο από ν αυάγια που αποτελούν περιβαλλον τική
βόµβα για τον Σαρων ικό.
Στην Ελευσίν α, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2021, πάν ω από 30 βυθισµέν α ή µισοβυθισµέν α πλοία βρίσκον ται σκορπισµέν α κατά µήκος
του παραλιακού µετώπου.
Το Υ πουργείο Ναυτιλίας από το 2017 έχ ει ξεκιν ήσει
τις διαδικασίες για την αποµάκρυν σή τους και την
αποκατάσταση του οικοσυστήµατος.
Η διοίκηση του Οργαν ισµού Λιµέν ος Ελευσίν ας αν έλαβε πρόσφατα µε διαδικασίες f ast track την πρωτοβουλία ν α αποµακρύν ει, µε µηδεν ικό µάλιστα κόστος
για το ∆ηµόσιο, το φορτηγό πλοίο «Λόγος».

Με ειδικά συρµατόσχ οιν α τραβούν στην στεριά το
µέχ ρι σήµερα βυθισµέν ο φορτηγό πλοίο «Λόγος» στο
λιµάν ι της Ελευσίν ας. Το εγχ είρηµα είν αι δύσκολο και
απαιτεί πολύ προσεκτικές κιν ήσεις. Το πλοίο ακουµπάει πάν ω στην άµµο. Στην συν έχ εια θα κοπεί µε
ειδικά ψαλίδια και τα κοµµάτια του θα οδηγηθούν στα
χ υτήρια σιδήρου της Χαλυβουργικής.
Όπως αν έφερε ο διευθύν ων Σύµβουλος του Οργαν ισµού Λιµέν ος Ελευσίν ας Χαράλαµπος Γαργαρέτας υλοποιούν ται οι δεσµεύσεις της κυβέρν ησης και του ίδιου
του π ρωθυπ ουργού για την απ οµάκρυν ση των
ρυπογόν ων πλοίων µε στόχ ο την αν αβάθµιση της
περιοχ ής.
Επόµεν ο στοίχ ηµα του Οργαν ισµού είν αι η αποµάκρυν ση από το λιµάν ι του δεξαµεν όπλοιου SLOPS
που αποτελεί περιβαλλον τική βόµβα για την περιοχ ή.
Πηγή: ΕΡΤ

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ:
Ξεκινούν τη ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου

Τ

οι αιτήσεις για σύνδεση των νοικοκυριών
µε το δίκτυο του Φυσικού Αερίου

η δυν ατότητα ν α συν δεθούν στο δίκτυο του
φυσικού αερίου απ οκοµίζον τας σηµαν τικά
οφέλη, έχ ουν οι δηµότες των Άν ω Λιοσίων και
του Ζεφυρίου, µετά την εγκατάσταση κεν τρικού αγωγού στο ∆ήµο, από την Εταιρεία ∆ιαν οµής Φυσικού
Αερίου Αττικής Α.Ε., µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού.
Κάτοικοι, επαγγελµατίες και επιχ ειρήσεις µπορούν
ν α από τη ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου ν α υποβάλουν αιτήσεις για σύν δεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου. Οι
δηλώσεις θα υποβάλλον ται στο Γραφείο ∆ηµάρχ ου,
∆ηµαρχ είο Φυλής στα Άν ω Λιόσια, και ώρες από 14:00
έως 19:00.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούν ται για τη σύµβαση
σύν δεσης

Για την υπογραφή της σύµβασης σύν δεσης µε το
δίκτυο του φυσικού αερίου, εκτός από τα στοιχ εία που
ο εν διαφερόµεν ος συµπληρών ει στο έν τυπο αίτησης
σύν δεσης που λαµβάν ει και συµπληρών ει επί τόπου ή
µπορεί ν α κατεβάσει από το site του ∆ήµου, πρέπει
ν α προσκοµισθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Σε κάθε περίπτωση απαιτούν ται: α) φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούν τος και β) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακιν ήτων θα πρέπει ν α επισυν άπτεται
αν τίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης κτήσης της
κυριότητας του ακιν ήτου. Εάν δεν είν αι διαθέσιµο,
τότε απαιτείται υπεύθυν η δήλωση που δηλών εται το
100% της ιδιοκτησίας.

Σε π ερίπ τωση π ου το
ακίν ητο αν ήκει σε περισσότερους του εν ός ιδιοκτήτες
και η σύµβαση σύν δεσης
εκδοθεί στα στοιχ εία του εν ός, τότε οι υπόλοιποι θα
δηλών ουν εκτός από το % της ιδιοκτησίας τους και ότι
συµφων ούν η σύµβαση ν α εκδοθεί στα στοιχ εία του
εν ός.
Για κατοικίες (οικιακός πελάτης): 1) Για πολυκατοικία
(κεν τρική θέρµαν ση): Απόφαση πρακτικού συν έλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την
αλλαγή του καυσίµου σε φυσικό αέριο και έγκρισης
εκτέλεσης των απαραίτητων αν αγκαίων εργασιών
όδευσης σωλην ώσεων και τοποθέτησης εξαρτηµάτων
(µετρητών κλπ) εν τός των κοιν όχ ρηστων χ ώρων πολυκατοικίας.
2) Αυτόν οµη θέρµαν ση (διαµέρισµα): Υ πεύθυν η
δήλωση όπου δηλών εται ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόµεν ες ν όµιµες διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρο
127 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017)
«Έλεγχ ος και προστασία του ∆οµηµέν ου Περιβάλλον τος και άλλες διατάξεις».
3) Εξουσιοδοτηµέν ο άτοµο πρέπει ν α φέρει εξουσιοδότηση θεωρηµέν η από δηµόσια αρχ ή.
Για µη Κερδοσκοπικούς Οργαν ισµούς – Σωµατεία –
Συλλόγους: Τα δικαιολογητικά είν αι ίδια µε αυτά των
Ο.Ε.
Για δηµόσιο σχ ολείο: 1) ΦΕΚ σύστασης σχ ολικής
επιτροπής, απόφαση σχ ολικής επιτροπής για σύν δεση του σχ ολικού κτιρίου µε το δίκτυο φυσικού αερίου

και εξουσιοδότηση τρίτου φυσικού προσώπου πλην
του προέδρου της σχ ολικής επιτροπής ν α υπογράψει
τη σύµβαση Φυσικού Αερίου (ΦΑ). 2) Αν το σχ ολείο
αν ήκει στον ∆ήµο, τότε απαιτείται απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εξουσιοδότηση τρίτου φυσικού
προσώπου πλην του ∆ηµάρχ ου, ν α υπογράψει την
σύµβαση σύν δεσης ΦΑ.
Για Ιερό Ναό: Είν αι ΝΠ∆∆ και διοικούν ται από το
Εκκλησιαστικό τους Συµβούλιο, το οποίο συν ήθως διορίζει τον Πρόεδρο του ή έν α µέλος του ν α εκπροσωπεί τον Ιερό Ναό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο
διορισµός του εκπροσώπου και απόφαση του Συµβουλίου για τη σύν δεση ή εάν είν αι εν τός των αρµοδιοτήτων του εκπροσώπου, την δήλωση, την αίτησή του
και τον διορισµό του.
Για Επαγγελµατίες και Εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.
και Ι.Κ.Ε.: ∆είτε τα απαιτούµεν α δικαιολογητικά στο
www.f y li.gr ή απευθυν θείτε στο Γραφείο ∆ηµάρχ ου τις
ώρες υποβολής αιτήσεων .


Για αν αλυτικότερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι µπ ορούν ν α απ ευθύν ον ται στο Γραφείο
∆ηµάρχ ου, ∆ηµαρχ είο Φυλής Άν ω Λιόσια, από ∆ευτέρα
5 Νοεµβρίου, ώρες από 14:00 έως 19:00, καθώς και
στο site του ∆ήµου www.f y li.gr όπου µπορείτε επίσης
ν α «κατεβάσετε» (download) την αίτηση.

4-θριάσιο

Σεισµός στη Ζάκυνθο:
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Περισσότεροι από 35 οι µετασεισµοί
- Στο λιµάνι οι µεγαλύτερες ζηµιές

Π

εριορισµένες κι ευτυχώς χωρίς
θύµατα ήταν οι ζηµιές που άφησε
πίσω ο σφοδρός σεισµός των 6,4
βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, σύµφωνα µε
την τελική µέτρηση του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών που είναι και η επίσηµη
µέτρηση για την χώρα µας.
Αναφορικά µε την έντονη σεισµική ακολουθία, η πρώτη σεισµική δόνηση έντασης 4,9
Ρίχτερ σηµειώθηκε 53 χλµ. νοτίως της
Ζακύνθου στον θαλάσσιο χώρο και µε µεγάλο εστιακό βάθος, στις 01:22 και στις 01:54
ακολούθησε ο δεύτερος εντάσεως 6,4
Ρίχτερ, 44 χλµ. νοτίως της Ζακύνθου. Έκτοτε έχουν καταγραφεί 35 µετασεισµοί µε µεγαλύτερο
έναν εντάσεως 5,1 Ρίχτερ και πάνω από 10 σεισµικές
δονήσεις µε µεγέθη κοντά στα 4 Ρίχτερ.
Από τον ισχυρότατο σεισµό που έγινε αισθητός
στην µισή Ελλάδα, έως την Μάλτα και τις ακτές της
Ιταλίας, δεν σηµειώθηκαν ευτυχώς σοβαροί τραυµατισµοί ούτε όµως και σοβαρές ζηµιές. Οι κάτοικοι
βεβαίως ειδικά στην Ζάκυνθο τρόµαξαν πολύ και
πετάχτηκαν από τα σπίτια τους.
Μέχρι και προχθές από την καταγραφή των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων, η µεγαλύτερη ζηµιά έχει καταγραφεί στην προβλήτα του λιµανιού της Ζακύνθου όπου
έχει προκληθεί ρωγµή, χωρίς όµως να επηρεάζει την
εκτέλεση των δροµολογίων των πλοίων για Κυλλήνη.
Μικροζηµιές καταγράφηκαν σε υαλοπίνακες σε
βιτρίνες καταστηµάτων και από πτώση σοβάδων σε
κτίρια, ενώ στην περιοχή Κρυονέρι ένας µεγάλος
βράχος κατέπεσε από κατολίσθηση που προκλήθηκε
και έκλεισε τον δρόµο. Σύντοµα όµως τα συνεργεία
του ∆ήµου µπόρεσαν να τον αποµακρύνουν και να
αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.
Στο νησιωτικό σύµπλεγµα των Στροφάδων επλήγη
το ιστορικό Καστροµοναστήρι, όπου κατέρρευσε
τµήµα του πύργου. Τα προβλήµατα που προκλήθηκαν µε την ηλεκτροδότηση επίσης πλέον έχουν αποκατασταθεί.
Στην Ηλεία, ο µαντρότοιχος ενός σπιτιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθµευµένο αυτοκίνητο µε αποτέλεσµα να προκληθούν µεγάλες υλικές ζηµιές σε
αυτό, ενώ µία γυναίκα τραυµατίστηκε ελαφρά στο χέρι

από γυάλινα διακοσµητικά στο σπίτι της που έπεσαν
από ράφια λόγω του σεισµού.
Σηµειώνεται ότι όλη τη νύχτα Αστυνοµία και Πυροσβεστική βρίσκονταν σε επιφυλακή στην περιοχή και
περιπολούσαν µήπως εντόπιζαν κάποιον που να
χρειαζόταν βοήθεια και για να καταγραφούν οι όποιες
ζηµιές.

Σε όλη την ν ότια Ιταλία έγιν ε αισθητός ο ισχυρός σεισµός

Ειδικότερα, τηλεφωνήµατα στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έφτασαν από τη Σικελία, την περιοχή
της Νάπολης, εκείνη του Μπάρι, της Καλαβρίας και
της περιφέρειας Μπαζιλικάτα.
«Η σεισµική δόνηση έµοιαζε να µην τελειώνει
ποτέ», τόνισε κάτοικος της Νάπολης σε ανάρτησή του
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Ιταλικό Ινστιτούτο
Γεωφυσικής απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των
νότιων περιφερειών της Ιταλίας που βρίσκονται στο
Ιόνιο, να παραµείνουν µακριά από τις παραλίες, διότι
«µπορεί να δηµιουργηθούν ανώµαλα κύµατα -κατώτερα του ενός µέτρου».
«Ξύπν ησε» δυσάρεστες µν ήµες

Ο σεισµός «ξύπνησε» δυσάρεστες µνήµες στους
κατοίκους του νησιού από τον Αύγουστο του 1953
όταν εκατοντάδες άτοµα είχαν χάσει του ζωή τους και
χιλιάδες είχαν τραυµατιστεί από µία φονική σεισµική
ακολουθία στο Ιόνιο.

Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Στη σύσκεψη συµφων ήθηκαν τα ακόλουθα:

- Ο δήµος Αγίων Αν αργύρων – Καµατερού καλείται ν α υλοποιήσει εν έργειες για τη
βελτίωση του φωτισµού στο σηµείο, όπου εκδηλών ον ται οι επιθέσεις µε πέτρες στα
λεωφορεία της ΟΣΥ , καθώς και εν ηµέρωσης των κατοίκων της περιοχ ής.
- Η Ελλην ική Αστυν οµία εν ηµέρωσε ότι θα εν ισχ ύσει τις περιπολίες µε συν εχ ή
παρουσία στο εξεταζόµεν ο σηµείο, µε στόχ ο την αποτροπή παρόµοιων επιθέσεων .

- Ο ΟΑΣΑ θα προχ ωρήσει σε αυτοψία της περιοχ ής τη ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου, µε
επιδίωξη την επαν αφορά των λεωφορειακών γραµµών στο αρχ ικό πρόγραµµα.

«Ο ΟΑΣΑ έχ ει ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και εργαζοµέν ων των συγκοιν ων ιακών φορέων και παράλληλα, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοιν ού κατά τις µετακιν ήσεις του», υπογράµµισε ο διευθύν ων σύµβουλος του Οργαν ισµού, Ιωάν ν ης Σκουµπούρης, µε το πέρας της συν άν τησης.

Τα Επτάνησα, τότε, είχαν χτυπηθεί
από µία σεισµική ακολουθία αποτελούµενη από τρεις κύριους καταστροφικούς σεισµούς αυξανόµενης έντασης, ενώ οι µετασεισµοί που κατεγράφησαν ήταν 135.
Οι νεκροί ανήλθαν σε 455, 2.412
άτοµα τραυµατίστηκαν, ενώ οι ζηµιές
τόσο στη Ζάκυνθο όσο την Ιθάκη και
την Κεφαλονιά ήταν εκτεταµένες. Τότε
είχαν χαθεί πολλά ιστορικά και
εµβληµατικά κτήρια των Επτανήσων,
ενώ η γενικότερη φυσιογνωµία των
νησιών αλλοιώθηκε και πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οριστικώς τις
εστίες τους, σύµφωνα µε την Wikipedia.
Ο πρώτος – από τους συνολικά τρεις σεισµούς –
σηµειώθηκε το πρωί της Κυριακής 9 Αυγούστου του
1953, είχε µέγεθος 6,4 Ρίχτερ και επίκεντρο τον Σταυρό Ιθάκης.
Από τη δόνηση υπήρξαν αρκετοί τραυµατίες, ενώ
κατεγράφησαν καταστροφές σε σπίτια στην Ιθάκη και
στην Κεφαλονιά.
Σχεδόν δύο 24ωρα αργότερα «χτύπησε» ο δεύτερος σεισµός. Την Τρίτη 11 Αυγούστου και ώρα 5.32
π.µ. το Ιόνιο ταρακουνήθηκε από µία δόνηση 6,8
Ρίχτερ, µε επίκεντρο βορειοδυτικά της Ζακύνθου.
Την ίδια ηµέρα σηµειώθηκαν δέκα µετασεισµοί, οι
µεγαλύτεροι των οποίων ήταν µεγέθους 5,3 και 5,1
Ρίχτερ. Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στη Σάµη,
σε όλη την ανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς καθώς
και στις πόλεις του Αργοστολίου, του Ληξουρίου και
της Ζακύνθου.
Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σηµειώθηκε ο καταστροφικότερος από τους τρεις σεισµούς, µεγέθους
7,2 Ρίχτερ, µε επίκεντρο την νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Η έντασή του, σύµφωνα µε τους ειδικούς, τον
κατέτασσε στους «εξαιρετικά καταστροφικούς».
Ισοπέδωσε ολοκληρωτικά τις πόλεις του Αργοστολίου, του Ληξουρίου και της Ζακύνθου. Εντός της
ίδιας ηµέρας σηµειώθηκε και ένας ισχυρός µετασεισµός 6,3 Ρίχτερ. Έως τα τέλη Σεπτεµβρίου η γη δεν
σταµάτησε να σείεται από τους εκατοντάδες µετασεισµούς.
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Στα «θρανία» για τις αλλαγές που φέρνει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
αιρετοί κι εργαζόµενοι του ∆ήµου Φυλής

Σ

τα «θρανία» κάθισαν από τη
∆ευτέρα 22 ως και την
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου, αιρετοί και
εργαζόµενοι του ∆ήµου
Φυλής, προκειµένου να ενηµερωθούν για τις αλλαγές που φέρνει ο
νόµος «ΚΕΙΣΘΕΝΗΣ» στην εκλογική
διαδικασία και τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πιο συγκεκριµένα το σεµινάριο για τους
αιρετούς δόθηκε τη ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου για πάνω απο τρεις ώρες στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενώ την
Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24, ακολούθησαν στον ίδιο χώρο τα σεµινάρια για τους
∆ιευθυντές, τους Προϊσταµένους των
Υπηρεσιών του ∆ήµου και τους εργαζόµενους.
Την ευθύνη των Σεµιναρίων είχαν οι
εκπρόσωπο της Εταιρίας «Forum» που
είναι πιστοποιηµένη από το Υπουργείο
Εσωτερικών, οι οποίοι κι έκαναν µια
εµπεριστατωµένη κι έγκυρη παρουσίαση
για τα νέα δεδοµένα που φέρνει ο «Κλεισθένης

Μεταξύ των σηµαντικών αλλαγών που
ανέφεραν είναι οι εξής:

Εκλογικό Σύστηµα:
Αποσυνδέεται ο χρόνος διεξαγωγής
των ∆ηµοτικών εκλογών από τις Ευρωεκλογές και επιστρέφουµε στην 4ετή θητεία
του ∆ηµάρχου µε εκλογές τον Οκτώβριο
και εγκατάσταση της νέας διοίκησης την
1η Ιανουάριου, µε εξαίρεση τις προσεχείς εκλογές που θα γίνουν το ερχόµενο Μάιο µε εγκατάσταση την 1η Σεπτεµβρίου 2019.
Η απλή αναλογική είναι η σηµαντικότερη, µεγάλη αλλαγή
Για πρώτη φορά έχουν δικαίωµα
ψήφου όσοι έχουν συµπληρώσει το 17ο
έτος της ηλικίας τους, (δηλαδή τα παιδιά
που γεννήθηκαν το 2002 ψηφίζουν).
Μέχρι τώρα οι έδρες που είχε ο κάθε
∆ήµος καθοριζόταν µε βάση τον πραγµατικό πληθυσµό του κάθε ∆ήµου. Με τον
Κλεισθένη αυτό που καθορίζει την εκλογική διαδικασία είναι πλέον ο µόνιµος
πληθυσµός, αυτός δηλαδή που στην
απογραφή του 2011 καταγράφηκε να
κατοικεί µόνιµα στο ∆ήµο. Αυτό θα επιφέρει και κάποιες αλλαγές και στον αριθµό
των δηµοτικών συµβούλων που θα εκλεγούν αλλά και στον αριθµό οργάνων κοινοτήτων που ίσως µειωθούν λίγο σε
κάποιους ∆ήµους. Καταργούνται οι ∆ηµοτικές Ενότητες και ονοµάζονται πλέον

αντιπολίτευση δεν µπορεί να καταψηφίσει
έτσι απλά τον προϋπολογισµό όπως
γινόταν. Τώρα µε το νέο σύστηµα η ∆ηµοτική Αρχή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισµού και το δίνει στις παρατάξεις και
αυτές αν διαφωνούν δεν καταψηφίζουν
αλλά οφείλουν να καταθέσουν το δικό
τους σχέδιο προϋπολογισµού που πρέπει να είναι τεκµηριωµένο και ισοσκελισµένο .
Το σώµα αποφασίζει τελικά ανάµεσα
στις δυο προτάσεις και µε αυτόν τον
τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση να µην
ψηφιστεί ο προϋπολογισµός. Η λευκή
ψήφος και η άρνηση ψήφου δηλαδή το
«παρών» πλέον δεν προσµετρούνται ως

«Κοινότητες».Οι κάλπες πλέον είναι
τρεις. Μια για την εκλογή δηµάρχου και
δηµοτικού συµβουλίου, µια για τις Κοινότητες και µία για την Περιφέρεια.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ :
Έγινε εκτενής ενηµέρωση για το πως
καταρτίζονται οι συνδυασµοί. Παρουσιάστηκαν επίσης τα κωλύµατα και τα
ασυµβίβαστα που θέτει ο νόµος για την
υποβολή υποψηφιότητας ενώ παρουσιάστηκε και υπόδειγµα ψηφοδελτίων.
Το 40% των υποψηφίων είναι υποχρεωτικό να είναι γυναίκες το 40% άνδρες
και το 20% από οποιοδήποτε φύλλο. Οι
υποψήφιοι ∆ήµαρχοι σχηµατίζουν ένα
ψηφοδέλτιο µε υποψήφιους για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που έχει στην κορυφή το
όνοµα του υποψήφιου ∆ηµάρχου κι ένα
µε τις Κοινότητες. Το ψηφοδέλτιο για τις
Κοινότητες, έχει στην κορυφή το λογότυπο του συνδυασµού και το όνοµα του
Προέδρου και των υποψήφιων µελών
ανά Κοινότητα

Σύστηµα ∆ιοίκησης :
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκλέγονται την
πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή
(αν δεν πετύχει την αυτοδυναµία του
51%) εκλέγεται ο ∆ήµαρχος
που
προέρχεται από την πρώτη ή τη δεύτερη
παράταξη και ο οποίος δεν έχει πλέον µε
την απλή αναλογική µπόνους εδρών,
ούτε παίρνει έδρες από τη δεύτερη κατανοµή αφού καταργείται.
Οι παρατάξεις παίρνουν τις έδρες τους
ανάλογα µε το ποσοστό της πρώτης Κυριακής. Ο ∆ήµαρχος έχει πλέον τη
δυνατότητα να τοποθετεί αντιδήµαρχο
από οποιαδήποτε παράταξη αρκεί να
συµφωνεί η παράταξη µε την οποία
εκλέχτηκε ο δηµοτικός σύµβουλος.
Υπάρχοντες συνδυασµοί µπορούν
µετά τις εκλογές χωρίς να διαλυθούν να

συνενωθούν προκειµένου να διοικηθεί
ο ∆ήµος αφού ο δήµαρχος αποδυναµώνεται.
Ο ∆ήµαρχος πλέον πρέπει να ζητά διαρκώς συναινέσεις για να διοικήσει το
∆ήµο. Αν ένας δηµοτικός σύµβουλος διαγραφεί ή ανεξαρτητοποιηθεί µπορεί να
προσχωρήσει σε άλλη παράταξη αν
συµφωνεί η παράταξη.
Αν ο ∆ήµαρχος παραιτηθεί τότε δεν
ψηφίζει πλέον η παράταξή του για το νέο
∆ήµαρχο αλλά εκλέγεται από τα µέλη
ολόκληρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
προέρχεται από την παράταξη του
πρώτου ή του δεύτερου συνδυασµού.
Στις Κοινότητες έχουµε απεξάρτηση
από την παράταξη του ∆ηµάρχου. Πλέον
τα Συµβούλια Κοινότητας ότι ποσοστό
πάρουν στις εκλογές µε αυτό εκπροσωπούνται στη ∆ιοίκηση της Κοινότητας
µπορεί δηλαδή ο πρόεδρος κοινότητας
και τα µέλη του συµβουλίου κοινότητας να
µην είναι από την παράταξη του
δηµάρχου αλλά από άλλο συνδυασµό.
Για την ψήφιση του προϋπολογισµού η

αρνητικοί ψήφοι. Απλά πλέον όσοι δεν
ψηφίζουν είναι σαν να µην υπάρχουν και
η πλειοψηφία σχηµατίζεται από τους
υπόλοιπους άρα οι πλειοψηφία δεν ορίζεται πλέον από τον αριθµό των παρόντων
αλλά από αυτούς που πραγµατικά
ψηφίζουν .
Θεσπίζεται το Τοπικό ∆ηµοψήφισµα: Ο
µόνιµος πληθυσµός µπορεί να υποβάλλει
αίτηµα για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο
να το διεξάγει και να υλοποιήσει το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος.

Θεσπίζεται ο θεσµός του ∆ιαµεσολαβητή

Ο συµπαραστάτης του ∆ηµότη µετεξελίσσεται σε τοπικό ∆ιαµεσολαβητή ο
οποίος εκλέγεται από τα δηµοτικά
συµβούλια των ∆ήµων της Περιφερειακής
Ενότητας και έχει σηµαντικές αρµοδιότητες αφού µπορεί να οδηγήσει κάποιον
αιρετό σε έκπτωση του αξιώµατός του.
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Μεγαλόπρεπη η Λιτάνευση του Αγίου ∆ηµητρίου Άνω Λιοσίων

Μ

ε λαµπρές τιµές και µεγάλο αριθµού Ιερέων τελέστηκε η µεγαλόπρεπη λιτάνευση της εικόνας του
Αγίου ∆ηµητρίου στον Ιερό Ναό των Άνω Λιοσίων.

Παρά το τσουχτερό κρύο, την παραµονή της γιορτής
το βράδυ της Πέµπτης 25 Οκτωβρίου την περιφορά

ακολούθησε µε κατάνυξη πλήθος πιστών.
Τον εορταστικό τόνο στη ποµπή, χάρισε η
Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής που τέθηκε
επικεφαλής.
Την εικόνα του Αγίου ∆ηµητρίου ακολούθησαν ανάµεσα στο εκκλησίασµα, ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας Θανάσης Μπούρας και
πολλά µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το πρωί της Παρασκευής 26 Οκτωβρίου
ανήµερα της µεγάλης γιορτής του Αγίου
∆ηµητρίου τελέσθηκε η θεία λειτουργία και
το ίδιο απόγευµα ο Παρακλητικός Κανόνας.

Η ∆ηµοκρατία, η Αλληλεγγύη, η Ανιδιοτέλεια η Φιλοπατρία
θεµελιακές αξίες της κοινωνίας µας

Με µουσικο-ιστορική εκδήλωση τίµησε την Επέτειο του ΟΧΙ το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου

Σ

υγκί νηση, περηφάνι α και υψηλό εθνι κό φρόνηµα, ήταν τα
χαρακτηρι στι κά της γι ορτής που οργάνωσαν και φέτος,
µε επι τυχί α, τα ΚΑΠΗ Ζεφυρί ου γι α την Επέτει ο του

ΟΧΙ.
Ο κεντρι κός οµι λητής της εκδήλωσης Αντι δήµαρχος Ζεφυρί ου
Γι άννης Μαυροει δάκος αναφέρθηκε αναλυτι κά στους ηρωι κούς
αγώνες των Ελλήνων γι α την προάσπι ση της ελευθερί ας της
χώρας µας από τα φασι στι κά στρατεύµατα του Μουσολί νι και
του Χί τλερ τονί ζοντας πως «Όταν οι λαοί της Ευρώπης και ανάµεσά τους και κάποι οι ι σχυροί παραδί δονταν πανι κόβλητοι , η
µι κρή Ελλάδα εί χε την τόλµη να υψώσει το ανάστηµά της. Με τη
σθεναρή αντί στασή τους οι Έλληνες δί δαξαν πως το µεγάλο
όπλο λέγεται ΨΥΧΗ».
Ο Γι άννης Μαυροει δάκος κάνοντας σύνδεση του έπους του 40
µε τη σηµερι νή δύσκολη κατάσταση που βι ώνει ο λαός µας σε
οι κονοµι κό και εθνι κό επί πεδο ζήτησε από όλους να προβάλλουν αντι στάσει ς και να πουν «ΟΧΙ σε κάθε ηθι κή κατάπτωση
και κρί ση αξι ών» προκει µένου όπως εί πε «να δηµι ουργήσουµε
µι α κοι νωνί α συνοχής και ευηµερί ας και να ατενί σουµε µε
αι σι οδοξί α το µέλλον ως απόγονοι ηρώων» ενώ καταλήγοντας
την οµι λί α του ευχήθηκε : «Η ∆ηµοκρατί α, η Αλληλεγγύη, η Ανι δι οτέλει α η Φι λοπατρί α, ο σεβασµός στην παράδοση ας αναδει χθούν σε θεµελι ακές αξί ες της κοι νωνί ας µας που θα τι ς
υπερασπί σουµε και πάλι αν χρει αστεί γι α να εξασφαλί σουµε
ένα µέλλον µε ΕΙΡΗΝΗ και κοι νωνι κή δι και οσύνη γι α τι ς γενι ές
που έρχονται ».
Η Αναπληρώτρι α ∆ήµαρχος Προνοι ακής Πολι τι κής Τζένη
Μπάρα στο σύντοµο χαι ρετι σµό της υπογράµµι σε τη σηµαντι κή συµβολή των γυναι κών στο έπος της Αλβανί ας και µί λησε γι α
το σεβασµό που επι βάλλεται να επι δει κνύουµε στα εθνι κά

σύµβολα υπογραµµί ζοντας πως «γι α αυτή τη σηµαί α έπεσαν
χι λι άδες κορµι ά στην Αλβανί α. Ο παππούς µου έχασε τα
πόδι α του στον πόλεµο. Όλοι οι Έλληνες τότε έδωσαν την ψυχή
τους γι α την ελευθερί α της πατρί δας και θα ήθελα να σεβόµασταν περι σσότερο και τους ήρωες και τα σύµβολα της
πατρί δας µας» εί πε η Τζένη Μπάρα.
Επίτιµη καλεσµένη της εκδήλωσης ήταν η προϊσταµένη
του παρατήµατος του Ερυθρού Σταυρού στα Άνω Λιόσια κ.
Αριστέα Πλακίδα η οποία µίλησε για την µεγάλη προσφορά του Ερυθρού Σταυρού στον αγώνα για την απελευθέρωση.
«Η εθελόντρι α αδερφή νοσοκόµα του Ερυθρού Σταυρού το
1940 αποτελεί σύµβολο του αγώνα της πατρί δας µας. Ήταν
δί πλα στους στρατι ώτες µας στην πρώτη γραµµή του πολέµου,
έβγαι νε πρώτη στους δρόµους της Αθήνας και της Θεσσαλονί κης µετά από κάθε βοµβαρδι σµό και αψηφώντας κάθε
κί νδυνο περι έθαλπε τους τραυµατί ες σώζοντας χι λι άδες ζωές.
Εί ναι τι µή µου που ανήκω στην οι κογένει α του Ε.Ε.Σ.» υπογράµµι σε στην οµι λί α της η κ. Πλακί δα η περι έγραψε αναλυτι κά στην πλούσι α δράση του Ε.Ε.Σ. τα χρόνι α του αγώνα.
Την εκδήλωση που κάθε χρόνο γί νεται και καλύτερη συντόνι σε και παρουσί ασε η υπεύθυνη των ΚΑΠΗ Ει ρήνη Αλυµατήρη.
Στην αρχή της γι ορτής προβλήθηκε ένα επετει ακό video που
επι µελήθηκε και παραχώρησε στο ΚΑΠΗ Ζεφυρί ου ο Νί κος
Χρι στοδουλής και στο οποί ο αποτυπώνονταν παραστατι κά
ολόκληρο το έπος του 40 από την κήρυξη του πολέµου µέχρι την
απελευθέρωση.
Η χορωδί α του ΚΑΠΗ Ζεφυρί ου υπό την δι εύθυνση του δασκάλου της, πρωτοψάλτου και καθηγητή Βυζαντι νής και παραδοσι ακής µουσι κής ∆αυί δ Παπαδόπουλου ερµήνευσε

τραγούδι α του αγώνα και της νί κης των Ελλήνων µεταφέροντας στους παρι στάµενους το κλί µα της εποχής.
Η αναπληρώτρι α περι φερει ακή σύµβουλος Κατερί να Σαφαρί κα, εµφανώς συγκι νηµένη κλήθηκε στο βήµα και δι άβασε
απόσπασµα από το ηµερολόγι ο του αεί µνηστου Κωνσταντί νου
Σαφαρί κα ο οποί ος περι γράφει γλαφυρά τι ς στι γµές της επι στράτευσης και τον χαµό του αδερφού του στον πόλεµο.
Ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ Βασί λης Κατηφόρης ευχαρί στησε
όλους γι α την παρουσί α τους και ευχήθηκε χρόνι α πολλά, ενώ η
εκπρόσωπος των ηλι κι ωµένων κ. Καί τη Λάππα ευχαρί στησε τη
Στέλλα Νι κολοθανάση γι α το επετει ακό video του Νί κου Χρι στοδουλή που παραχώρησε στο ΚΑΠΗ και υπογράµµι σε τη
σηµασί α της συµµετοχής και της παρουσί ας των ηλι κι ωµένων
στι ς εκδηλώσει ς του ΚΑΠΗ. Η γι ορτή έκλει σε µε τους ηλι κι ωµένους να ψάλλουν µε υπερηφάνει α τον Εθνι κό Ύµνο.
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Τηλεφώνηµα- φάρσα για βόµβα στο Μετρό του Αιγάλεω

Αγνωστος που τηλεφώνησε το πρωί της Παρασκευής σε ιστοσελίδα και ισχυρίστηκε ότι θα
εκραγεί βόµβα στις 9:37 σε φρεάτιο στο σταθµό
του µετρό στο Αιγάλεω.Στο σηµείο έσπευσαν
αµέσως αστυνοµικές δυνάµεις και άνδρες του
Τµήµατος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών, ενώ διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των συρµών στο σηµείο.
Ελήφθησαν όλα τα προληπτικά µέτρα για την
ασφάλεια των πολιτών και ακολούθησε ενδελεχής έρευνα, από την οποία δεν διαπιστώθηκε κάποιο ύποπτο εύρηµα.

Με µεγάλη συµµετοχή η Αιµοδοσία
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής

Μ

ε συµµετοχ ή που ξεπέρασε αισθητά τις προηγούµεν ες, πραγµατοποιήθηκε η
εθελον τική αιµοδοσία που διοργάν ωσε η Κοιν ων ική Υ πηρεσία του
∆ήµου Φυλής σε συν εργασία µε το
“Θριάσιο” Νοσοκοµείο το πρωί της
Πέµπτης 25 Οκτωβρίου.
Όπως ακριβώς το έλεγε το µήν υµα στην εν ηµερωτική αφίσα
“Είν αι στο αίµα σου!” έτσι και οι
συν ήθεις εθελον τές αιµοδότες που
δίν ουν το “παρών ” σε κάθε αιµοδοσία,

γιατί “Είν αι στο αίµα τους” ν α το
δίν ουν , ήταν όλοι τους εκεί!
Σε αυτούς ήρθαν και προστέθηκαν και ν έοι αιµοδότες άν δρες και
γυν αίκες που έκαν αν δώρο ζωής
για συν αν θρώπους µας που το
έχ ουν αν άγκη.
Στο χ ώρο της αίθουσας “Μελίν α
Μερκούρη” προκειµέν ου ν α ευχ αριστήσει τους εθελον τές αιµοδότες, τους εργαζόµεν ους που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για
την άρτια οργάν ωση όπως και
τους

γιατρούς - ν οσηλευτές του Θριάσιου, βρέθηκε ο εν τεταλµέν ος της
Κοιν ων ικής Υ π ηρεσίας Γιώργος
Αν των όπουλος.

Ο αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος, επισηµαίν ον τας πως οι Αιµοδοσία
αν ήκει στις υπ έρτατες π ράξεις
εθελον τισµού, συν εχ άρη όλους
εκείν ους που συµµετείχ αν µε την
ευχ ή ν α έχ ουν τις ίδιες δυν άµεις
ώστε ν α δώσουν ξαν ά λίγο από το
αίµα τους και την επόµεν η φορά.
Μακάρι!

θριάσιο-7

Kόρινθος: 33χρονος έκλεψε
το καλώδιο τροφοδοσίας
γραµµής του σιδηροδρόµου

Ε

ξι χνι άστηκαν, ύστερα από µεθοδι κή
έρευνα του Τµήµατος Ασφαλεί ας Κορί νθου,
πέντε
περι πτώσει ς
κλοπών και αποπει ρών
κλοπών στην Κόρι νθο και
σε τοπι κές κοι νότητες των
∆ήµων Κορι νθί ων και Λουτρακί ου - Περαχώρας Αγί ων Θεοδώρων Κορι νθί ας.
Γι α
τι ς
υποθέσει ς
αυτές, συνελήφθη από
αστυνοµι κούς του Τµήµατος Ασφαλεί ας Κορί νθου,
την Τρί τη το απόγευµα
στην Κόρι νθο, ένας 33χρονος.
Σε
βάρος
του
σχηµατί σθηκε δι κογραφί α γι α δι ακεκρι µένες
περι πτώσει ς
κλοπής,
δι ατάραξη της ασφάλει ας
των σι δηροδρόµων και
παρακώλυση συγκοι νωνι ών.
Ει δι κότερα, την Τρί τη το
απόγευµα, ο 33χρονος,
επι χεί ρησε να αφαι ρέσει
τµήµατα καλωδί ων και
µεταλλι κά
αντι κεί µενα
από τι ς εγκαταστάσει ς
του σι δηροδρόµου στην
Κόρι νθο, χωρί ς ωστόσο να
τα καταφέρει , καθώς
έγι νε αντι ληπτός και συνελήφθη.
Στο πλαί σι ο της περαι τέρω αστυνοµι κής δι ερεύνησης, που δι εξήχθη
από το Τµήµα Ασφαλεί ας
Κορί νθου, προέκυψε ότι ο
ανωτέρω, κατά το χρονι κό
δι άστηµα
από
την
29.8.2018
έως
την

20.10.2018,
δι έπραξε
ακόµη µί α περί πτωση
απόπει ρας κλοπής σε
ηλεκτρολογι κή εγκατάσταση γεώτρησης στην
Κόρι νθο,
δύο
περι πτώσει ς
κλοπών σε
επι χει ρήσει ς, σε τοπι κές
κοι νότητες των ∆ήµων Κορι νθί ων και Λουτρακί ου Περαχώρας Αγί ων
Θεοδώρων
Κορι νθί ας,
από όπου αφαί ρεσε ηλεκτρονι κές συσκευές, καθώς
και µί α περί πτωση κλοπής στι ς εγκαταστάσει ς
του σι δηροδρόµου στην
Κόρι νθο,
από
όπου
αφαί ρεσε
τµήµα
καλωδί ου τροφοδοσί ας
γραµµής.

Αποτέλεσµα της κλοπής
του καλωδί ου τροφοδοσί ας της γραµµής του
σι δηροδρόµου της τελευταί ας περί πτωσης, ήταν
µεταξύ άλλων, η ακι νητοποί ηση των συρµών και η
πρόκληση φθορών, ύψους
-5.000- ευρώ, σύµφωνα µε
τους υπευθύνους.
Ο 33χρονος οδηγήθηκε
στον κ. Ει σαγγελέα Πρωτοδι κών
Κορί νθου,
ο
οποί ος τον παρέπεµψε
στον Ανακρι τή Κορί νθου.
Η αστυνοµι κή έρευνα
και το προανακρι τι κό
έργο, συνεχί ζονται από το
Τµήµα
Ασφαλεί ας
Κορί νθου, γι α την εξακρί βωση της τυχόν συµµετοχής του στη δι άπραξη
και άλλων παρόµοι ων
αδι κηµάτων», αναφέρεται
από την αστυνοµί α.

Επίθεση πολίτη σε εργαζόµενο
παιδικού σταθµού ∆ήµου

Επίθεση πολίτη σε εργαζόµεν ο παιδικού σταθµού του
∆ήµου Μεσολογγίου καταγγέλλει µε αν ακοίν ωσή του το Σωµατείο Εργαζοµέν ων ∆ήµου Μεσολογγίου.
«Πρόσφατα γίν αµε µάρτυρες εν ός ακόµα θερµού επεισοδίου πολίτη εις βάρος συν αδέλφου και µάλιστα αυτή την
φορά στον ευαίσθητο χώρο των παιδικών σταθµών .
∆υστυχώς πραγµατοποιήθηκε λεκτική βίαιη επίθεση σε βάρος
της συν αδέλφου. Μάλιστα πραγµατοποιήθηκε εν τός του
χώρου του σχολείου, µπροστά σε παιδιά και γον είς. ∆εν
καταν οούµε τέτοιου είδους συµπεριφορές τι πραγµατικά
θέλουν ν α αποδείξουν . Σε καµία περίπτωση δεν συν άδει µε
την άψογη και άτεγκτη συµπεριφορά των συν αδέλφων στους
βρεφον ηπιακούς και παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου µας.
Συν άδελφοι που πολλές φορές δουλεύουν πέρα από τα όρια
τους έχον τας στο ν ου το λειτούργηµα προς τις ευαίσθητες
ψυχές που αν τιµετωπίζουν κάθε µέρα.
Για το λόγο αυτό καταγγέλλουµε τέτοιου είδους συµπεριφορές και προειδοποιούµε όποιος ασκεί οποιαδήποτε µορφή
βίας εν άν τια σε συν αδέλφους µας, πολλώ µάλλον δε αν αίτια,
θα µας βρει απέν αν τι του και δίπλα στους συν αδέλφους,
στους οποίους θα παράσχουµε όλα τα δυν ατά µέσα για την
προστασία τους (ηθικά, υλικά, ν οµικά).
Εκ του διοικητικού Συµβουλίου»

8-θριάσιο

11ος ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ «ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ»
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Πιστοί στo ραντεβού δεκάδες εθελοντές και λάτρεις του ορεινού τρεξίµατος

Ν

ωρίς το πρωί της Κυριακής 14 Οκτώβρη, παρά το κρύο και το ψιλόβροχο, 42
εθελοντές του Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ και 27 εθελοντές Σαµαρείτες του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, ανέβηκαν στις Πηγές της Αρχαίας Φυλής µε το γνωστό κέφι
και χαµόγελο για να υποδεχτούν τον κόσµο που αγαπά το ορεινό τρέξιµο! Συµµετείχαν
συνολικά 237 δροµείς, 87 στο γύρο των 10χλµ. και 150 στα 17χλµ.
Εξαιρετικά συγκινητική ήταν η στιγµή που τερµάτισε η τυφλή µαραθωνοδρόµος Κική
Ισπαχανίδου µαζί µε το συνοδό της κ.∆ηµήτρη Ραυτόπουλο, οι οποίοι συµµετείχαν
στον αγώνα των 10χλµ. Ήταν η πρώτη φορά που η κ.Ισπαχανίδου συµµετείχε σε αγώνα
ορεινού τρεξίµατος και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τη δυσκολία και τη σπανιότητα
του εγχειρήµατος. Οι δηλώσεις που έκανε µετά την απονοµή γέµισαν όλους τους παρευρισκόµενους µε δύναµη αλλά και θαυµασµό για το µεγαλείο ψυχής και θέλησης που
διαθέτει.
Το µπράβο είναι πραγµατικά λίγο και ευχόµαστε να συνεχίσει να τρέχει τόσο στο
δρόµο όσο και στο βουνό!
Επίσης, στον αγώνα των 17χλµ. συµµετείχε ο επιχειρηµατίας κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ένας εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυµπιακός.

Handelsblatt: «Όλο και περισσότερες εταιρείες
εγκαταλείπουν την Ελλάδα»

Συνέντευξη Τύπου, παρουσία της
Μυρσίνης Ζορµπά
Υπουργού Πολιτισµού & Αθλητισµού,
στην παραλία Ελευσίνας,
την Τρίτη 30 Οκτωβρίου και ώρα
12.00.
Η «Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης» διοργαν ών ει Συν έν τευξη Τύπου η οποία
πραγµατοποιείται σε συν εργασία µε το Υ πουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµατα:
ØΤη διεθν ή συν άν τηση: «Πολιτισµός 2030: Είν αι η
τέχ ν η πρωτεύουσα;», ως µέρος του ευρύτερου προγράµµατος δράσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030»
ØΤην έως τώρα εξέλιξη του Καλλιτεχ ν ικού Προγράµµατος της Ελευσίν ας 2021.
ØΠαρουσίαση του έργου Αποθέµατα : Inv entory
από τους καλλιτέχ ν ες που το επιµελήθηκαν , Τζέν η
Αργυρίου και Βασίλη Γεροδήµο.

Η Συν έν τευξη Τύπου, παρουσία της Μυρσίν ης
Ζορµπά Υ πουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, θα
πραγµατοποιηθεί στο χ ώρο της εφήµερης εγκατάστασης «Αποθέµατα:Inv entory » στην παραλία Ελευσίν ας, την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00.

Υ

ψηλή φορολογία, διαφθορά, έλλειψη διαφάν ειας
– όλο και π ερισσότερες εταιρείες εγκαταλείπουν την Ελλάδα», αυτός είν αι ο τίτλος άρθρου της οικον οµικής εφηµερίδας Handelsblatt
Σε αυτό γίν εται αν αφορά σε αρκετές ελλην ικές
επιχ ειρήσεις, όπως για παράδειγµα στην ΤΙΤΑΝ, που
µεταφέρουν την έδρα τους από την Ελλάδα σε άλλες
χ ώρες.
«Μπορεί η Ελλάδα ν α άφησε πίσω της τα οκτώ χ ρόν ια της ύφεσης και η οικον οµία ν α αν απτύσσεται και
πάλι τα τελευταία έξι συν εχ όµεν α τρίµην α. Επίσης
τον Αύγουστο η Αθήν α ολοκλήρωσε το πρόγραµµα
στήριξης και η χ ώρα καλείται ν α σταθεί πλέον οικον οµικά στα πόδια της και µε αφορµή το τέλος του προγράµµατος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάν ει
λόγο για «λύτρωση» και το ξεκίν ηµα µιας «ν έας
εποχ ής». Ωστόσο η έξοδος συν εχ ίζεται. Από τη χ ώρα
δε φεύγουν µόν ο παραδοσιακές επιχ ειρήσεις όπως η
ΤΙΤΑΝ.
Και οι επεν δυτές αρχ ίζουν ν α έχ ουν εν δοιασµούς.
Την περασµέν η εβδοµάδα η αµερικαν ική Blackrock
πάγωσε τα σχ έδια για την αν έγερση εν ός µεγάλου

εµπορικού και ψυχ αγωγικού συγκροτήµατος στην
Αθήν α. Το συν ολικό ύψους της επέν δυσης για το
πρότζεκτ «Academy Gardens» υπολογίζον ταν στα
300 εκ. ευρώ.
Έν τεκα ολόκληρα χ ρόν ια η Blackrock παιδευόταν
µε τις ελλην ικές αρχ ές αδειοδότησης.
Η αποχ ώρηση της εταιρείας, σύµφων α µε την ίδια,
οφείλεται µεταξύ άλλων στο ‘αρν ητικό οικον οµικό
κλίµα'».
Στη συν έχ εια ο αρθρογράφος αν αφέρεται σε συγκεκριµέν α προβλήµατα του επιχ ειρηµατικού κλάδου
στην Ελλάδα, όπως αυτά καταγράφον ται σε πρόσφατη έρευν α: «Υ ψηλή φορολογία, διαφθορά και έλλειψη
διαφάν ειας: αυτά είν αι τα µεγαλύτερα εµπόδια τα οποία
αν τιµετωπίζουν επιχ ειρηµατίες στην Ελλάδα, σύµφων α µε έρευν α του Συν δέσµου Επιχ ειρήσεων και Βιοµηχ αν ιών (ΣΕΒ). Πρόσθετοι επιβαρυν τικοί παράγον τες, σύµφων α µε την έρευν α, είν αι η πολιτική αβεβαιότητα, οι συν έπειες της οκταετούς ύφεσης, οι αν αποτελεσµατικοί θεσµοί και η αβεβαιότητα για την υλοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εκκρεµούν ».
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θριάσιο-9

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής,

ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο

Στο επίκεντρο οι δυσκολίες που υπάρχουν σε περίπτωση
πληµµυρικού φαινοµένου ή χιονόπτωσης, λόγω της
κατάστασης στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών.

περίοδο για την αποκατάσταση της. Τέλος, αναφέρθηκε
στην ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων φορέων και ιδιαίτερα των δύο βαθµών τοπικής
αυτοδιοίκησης της περιοχής, ενόψει της αντιπληµµυρικής και αποχιονιστικής περιόδου.
--------------------------------------------------------------------Στη σύσκεψη του ΣΟΠΠ συµµετείχαν αναλυτικά οι
ακόλουθοι:

Τ

ην Πέµπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής (Ελευσίνα), συνεδρίαση
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ) υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, κ. Ιωάννη Βασιλείου, µε θέµα :
«Απολογισµός αντιπυρικής περιόδου, αντιµετώπιση
κινδύνων από πληµµυρικά φαινόµενα και κινδύνων
από χιονοπτώσεις και παγετό»
Στον απολογισµό της αντιπυρικής περιόδου, ο Προϊστάµενος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ∆υτικής Αττικής, κ.
Ιωάννης Λειβαδάρος έκανε αναφορά στην µεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κινέττα Μεγαρέων (Γεράνεια),
στις διαστάσεις και στα καταστροφικά της αποτελέσµατα, καθώς και στην παροχή οποιασδήποτε βοήθειας

ζητήθηκε από την Πυροσβεστική υπηρεσία εκ µέρους
της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Προϊστάµενος Πολιτικής Προστασίας ∆υτικού
Τοµέα Αθηνών, κ. Αναστάσιος Χαχλάκης, αναφέρθηκε
ειδικότερα στα ζητήµατα αρµοδιοτήτων που άπτονται
της Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε την εγκύκλιο
που διαβάστηκε, για την οποία υπήρξαν, από συµµετέχοντες στο ΣΟΠΠ, πολλοί προβληµατισµοί.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισµού όλων των
εµπλεκόµενων πλευρών, συνυπολογίζοντας, για την
χρονική περίοδο που συζητάµε, τις επιπρόσθετες
δυσκολίες που υπάρχουν σε περίπτωση πληµµυρικού
φαινοµένου, χιονόπτωσης ή παγετού, λόγω της κατάστασης στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών,
καθώς και των έργων που πραγµατοποιούνται αυτή την

Ο Προϊστάµενος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ∆υτικής
Αττικής, κ. Ιωάννης Λειβαδάρος, ο Προϊστάµενος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, κ Αναστάσιος Χαχλάκης ως εκπρόσωπος του Προϊσταµένου
Αυτοτελούς Πολιτικής Προστασίας Αττικής, ο Αντώνης
Αντύπας Πολιτική Προστασία ∆υτικής Αττικής, Βασίλειος Ράπτης ΒΤΤ Ελευσίνας, Παναγιώτης Γρηγορίου
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, Ιωάννης Καλυµνάκης και Μαρία Καρέλου
Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, Αναστάσιος
Χρηστίδης και Ιωάννης Βραχάλης ∆ήµου Ελευσίνος,
Ιωάννης Λελεκάκης ΠΥ Ελευσίνας, Χρήστος Γκολφίνος
∆/της ΠΥ ∆υτικής Αττικης, ∆ηµήτριος Καιάφας ∆/της ΠΥ
Μεγάρων, Νικολέτα Πασχαλίδου Σχολή Πυροβολικού,
Γέωργιος Τσαµάνος ΠΥ Θηβών, Γιάννης Κάντας
Ολυµπία Οδός, Ε. Μιχάλαρου ∆ασαρχείο Μεγάρων,
Χρήστος Γκάτσης ∆/νση ∆ασών ∆υτικής Αττικής, Μαρία
Ουρανού και Μαρία Καράλη ∆ΤΕ ΠΕ∆Α, Αλέξανδρος
Παναγάκης Αττικές ∆ιαδροµές, Φ.Μανωλουδάκη ∆/νση
Υγείας, ∆ηµητρης Στέλλιου Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση,
Ιωάννης Μαλανδράκης Λιµεναρχείο Ελευσινας, Ρ.
Αναγνωστόπουλος ΟΣΕ, Λαµπρινή Σερδενιώτη ∆/νση
Ανάπτυξης.
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10-θριάσιο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συν δροµής του ΤΕΒΑ/FEAD»
Πράξη ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ,
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ»
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5029604
Κ.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ιεύθυν ση Προµηθειών

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Σ.Α.Ε 2017ΕΠ02610012

Αν οιχτός Ηλεκτρον ικός ∆ιεθν ής
∆ιαγων ισµός µε κριτήριο αν άθεσης την πλέον συµφ έρουσα από
οικον οµική άποψη προσφ ορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής για την επιλογή
αν αδόχου για το Έργο :Προµήθεια
Τροφ ίµων και Ειδών Βασικής
Υλικής Συν δροµής 2018-2019
Προϋπολογισµός: 3.264.744,77
προ ΦΠΑ (3.757.472,00 € µε ΦΠΑ
24% )
Τρόπος εκτέλεσης: Αν οιχτός
Ηλεκτρον ικός ∆ιεθν ής ∆ιαγων ισµός
Κριτήριο Αν άθεσης: Η πλέον
συµφ έρουσα από οικον οµική
άποψη προσφ ορά αποκλειστικά
βάσει τιµής.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
37032/17-10-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµος Φυλής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΗ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προµήθεια τροφίµων και ειδών
βασικής υλικής συνδροµής στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ του ∆υτικού Τοµέα.
Ειδικότερα, στο αντικείµενο της σύµβασης
περιλαµβάνεται α) η προµήθεια των ανωτέρω ειδών, β) η µεταφορά αυτών σε
δέµατα και η παράδοσή τους µε κατάλληλα οχήµατα στους χώρους διανοµής,
και γ) η εκφόρτωση, τοποθέτηση και
παράδοση αυτών ταξινοµηµένων ανά
κατηγορία δέµατος εντός των χώρων διανοµής στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούµενους του προγράµµατος), όπως τα
ανωτέρω αναλυτικώς αναφέρονται στη
∆ιακήρυξη και στο Παράρτηµα Α αυτής.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :
Προϊόν
CPV

Προσφορές υποβάλλονται ανά
«Τµήµα», όπως ορίζεται στη συνέχεια:
Τµήµα Α: ΤΡΟΦΙΜΑ,
Τµήµα Β: ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
Ο κάθε «Προσφέρων» µπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή και για τα
δύο ανωτέρω «Τµήµατα».

Οι προσφορές πρέπει ,επί ποινή αποκλεισµού, να δίδονται για το σύνολο των
προς προµήθεια ειδών του «Τµήµατος» για το οποίο ο κάθε Προσφέρων
συµµετέχει και να περιλαµβάνουν ανάλυση τιµήµατος ανά προϊόν/αγαθό και
συνολικό τίµηµα για το σύνολο των
προς προµήθεια ειδών του Τµήµατος.
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση το συνολικό προσφερόµενο τίµηµα για το
σύνολο των προς προµήθεια ειδών του
κάθε Τµήµατος.
Η σύµβαση για κάθε Τµήµα θα αν ατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικον οµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής.

Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των
3.757.472,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: 3.264.744,77 €), ποσό που
αντιστοιχεί στην Απόφαση Ένταξης της
Πράξης από την αρµόδια ∆ιαχειριστική
Αρχή όπως αναλυτικά περιγράφεται
στον κατωτέρω πίνακα.
Η εκτιµώµενη του Τµήµατος Α της
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των
3.239.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: 2.846.783,48 €. €).
Η εκτιµώµενη του Τµήµατος Β της
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των
518.272,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:
417.961,29 €).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται έως
την 31.12.2019.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί
ύστερα από προθεσµία τριάντα πέντε
(35) ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1, άρθρο 27 του ν.
4412/2016.την 19/10/2018, ηµέρα

Παρασκευή και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει την 1/11/2018 και
ώρα 08:00 π.µ

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής-– ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών είναι η 20/11/2018 και
ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήµατος, την 23/11/2018, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συµµετοχήςτεχνικών προσφορών).

Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να
λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει
να καταθέσουν µε την προσφορά τους
εγγύηση συµµετοχής ποσοστού (2%)
του Προϋπολογισµού του/των Τµήµατος/των για το/τα οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του
Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) και,
συµπληρωµατικά, την παράγραφο
1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ
Π1/2390/13. όπως ρητά ορίζεται στη
∆ιακήρυξη.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα
βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε
τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η
οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr .
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Ο Πρόεδρος της Οικον οµικής Επιτροπής
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συντάξεις
Νοεµβρίου 2018:
Οι ηµεροµηνίες
καταβολής σε όλα
τα Ταµεία
(ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,
∆ηµόσιο)

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου
2018 θα ξεκιν ήσει η
καταβολή των συν τάξεων του Νοεµβρίου
2018, µε τη διαδικασία
ν α αν αµέν εται ν α ολοκληρωθεί λίγες ηµέρες
αργότερα, και συγκριµέν α
έως τις 2 Νοεµβρίου 2017
ηµέρα Παρασκευή.
∆είτε παρακάτω αν αλυτικά τις ηµεροµην ίες πληρωµής των συν τάξεων για
το µήν α Νοέµβριο αν ά
Ταµείο:
Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις 30
Οκτωβρίου 2018 ηµέρα
Τρίτη.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις
συν τάξεις στις 30 Οκτωβρίου 2018 ηµέρα Τρίτη
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα
καταβάλλουν τις συν τάξεις στις 30 Οκτωβρίου
2018 ηµέρα Τρίτη.
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει
τις συν τάξεις την 1η
Νοεµβρίου 2018 ηµέρα
Πέµπτη.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συν τάξεις την 1η Νοεµβρίου 2018 ηµέρα Πέµπτη.

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει
τις επικουρικές συν τάξεις
στις 2 Νοεµβρίου 2018
ηµέρα Παρασκευή.
Τα υπόλοιπα Ταµεία του
Υ πουργείου Εργασίας θα
καταβάλλουν τις συν τάξεις στις 30 Οκτωβρίου
2018 ηµέρα Τρίτη.

Οι προσωριν ές συν τάξεις
Εν όπλων ∆υν άµεων ,
Σωµάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώµατος
θα καταβληθούν στις 30
Οκτωβρίου 2018 ηµέρα
Τρίτη.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
σύµφωνα µε το
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από τα πρακτικά της µε αριθ.
31ης / 2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη
απόφασης για το σχέδιο Νόµου
του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών
«Κύρωση
της
Παραχώρησης
Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Σ Ι ∆ Η Ρ Ο ∆ Ρ Ο Μ Ι Κ Η Σ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας
«ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
της
εταιρείας
«ΕΤΒΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της
εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΕΘΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την
« Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ» και άλλες
διατάξεις».
Αρ. Απόφ.: 471

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 18η
Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19:00 µ.µ., συνήλθε σε
έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ` αριθ.
25209/18-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνιου
Νικ. Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις, της παρ. 5 , του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου παρόντα ήταν τα
είκοσι (20), απόντα δέκα τρία (13)
και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆Ο Π ΟΥΛ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
6)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Η
∆ / Ν Σ Η
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία
Περιφερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 1517
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)
Κ Ο Ν Α Ξ Η Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
19)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 0 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
3)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
5 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π ΟΥΛ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για τη τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγήθηκε το 1ο και µοναδικό
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε
τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της εταιρείας
«ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σ Ι ∆ Η Ρ Ο ∆ Ρ Ο Μ Ι Κ Η Σ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας
«ΘΡΙΑΣΙΟ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
της
εταιρείας
«ΕΤΒΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της
εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΕΘΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την
« Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ» και άλλες
διατάξεις».
Ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Καραµπούλας, ενηµέρωσε το Σώµα για
το κατεπείγον του θέµατος διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και των ανάδοχων εταιρειών, όπως αναφέρονται παραπάνω, η οποία έχει ήδη γίνει σχέδιο
νόµου και βρίσκεται στη διαδικασία
προς ψήφιση στη Βουλή. Επισήµανε ότι, για την ανωτέρω σύµβαση προηγήθηκε η ψήφιση του υπ`
αριθ. 4530/2018 Νόµου, ο οποίος
µε το άρθρο 79 προετοίµασε την
εν λόγω σύµβαση σε βάρος των
πολιτών του Ασπρόπυργου, δίχως
να λάβει γνώση η ∆ηµοτική Αρχή
και το Συµβούλιο. Επιπλέον, τόνιΤηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Αθήνα, 26-10-2018
Aρ. Πρωτ.: 209234

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών
ΕσωτερικώνΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση

σε ότι, παρ` ότι αφορά ένα µείζον
ζήτηµα για την πόλη του Ασπρόπυργου ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος
Μελετίου, έλαβε µόλις εχθές, 17
Οκτωβρίου 2018, τη σχετική
πρόσκληση από την Πρόεδρο της
∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής
και Εµπορίου, της Βουλής των
Ελλήνων, για να παραστεί
ενώπιών της, την 19η Οκτωβρίου
2018, την οποία και έθεσε υπόψη
του Σώµατος.

ντόπιους που πονάνε τη γη τους
και κρατάνε µε νύχια και µε δόντια
τις περιουσίες τους, για τους επενδυτές που υποστήριξαν τον Ασπρόπυργο όλα αυτά τα χρόνια αλλά
και για αυτούς που έχουν στα
πλάνα τους να έρθουν και να επενδύσουν στον Τόπο µας στο µέλλον,
πάντα σεβόµενοι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
Τασσόµεθα υπέρ του έργου του
Θριασίου µε όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις και ελπίζουµε το
Θριάσιο να αποτελέσει τόπο
εργασίας ντόπιων ανθρώπων επιτέλους και όχι εγκάθετων κοµµατικών στρατιωτών όπως µας έχουν
συνηθίσει οι τελευταίες κυβερνήσεις σε όλες τις µεγάλες επενδύσεις στον τόπο µας.
Κλείνοντας θέλω να δηλώσω ότι
αν οι εξελίξεις στη Βουλή δε
λάβουν υπόψη τους την αγωνία
των κατοίκων και τις προτάσεις
µας, επιφυλασσόµεθα να προσφύγουµε κατά του νοµοθετήµατος
που θα ψηφιστεί».

Στη συνέχεια, ο ∆ήµαρχος, κ.
Νικόλαος Μελετίου, έλαβε το λόγο
και τοποθετήθηκε ως εξής:
«Από το 2004 ο Ασπρόπυργος
περιµένει µε αγωνία το µεγάλο
έργο που εξαγγέλθηκε για τον
Εµπορευµατικό Σταθµό Θριάσιο.
Σήµερα, µετά από 14 ολόκληρα
χρόνια και µετά από τουλάχιστον
10 άγονους διαγωνισµούς, είµαστε
ακόµα στο σηµείο 0.
Προϋπόθεση για αυτό το στρατηγικής σηµασίας για τον τόπο µας,
έργο είναι µία και µόνο:
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ.
Σε αυτά τα 14 χρόνια δεν διευθετήθηκε το ρέµα του Αγ. Ιωάννου,
δεν ολοκληρώθηκε η Περιφερειακή
Αιγάλεω, δεν ολοκληρώθηκε ο
κόµβος 3 της Αττικής οδού, δεν
ολοκληρώθηκαν οι παράδροµοι
της Αττικής και ήδη ο Ασπρόπυργος ασφυκτιά από τη συνεχή διέλευση βαρέων οχηµάτων, σε όλες
τις κεντρικές αρτηρίες.
Σε µια χρονική περίοδο, όπου
ακόµα δεν έχουν επιλυθεί σηµαντικά προβλήµατα λειτουργίας των
υφιστάµενων
εγκαταστάσεωνεπενδύσεων, µε τα Logistics να
µην µπορούν να εκδώσουν άδειες
λειτουργίας και να βρίσκονται στον
«αέρα» και τα σχέδια των βιοµηχανικών
περιοχών
να
έχουν
βαλτώσει κυριολεκτικά, έρχεται η
σηµερινή κυβέρνηση και µε διαδικασίες fast truck εγκρίνει µια επένδυση µε προνοµιακούς όρους που
αντίκειται στη δεοντολογία του
ανταγωνισµού µε τους υπόλοιπους
επενδυτές της περιοχής µας και
προσπαθεί να την επιβάλει εν µια
νυκτί.
Απαλλάσσει τους αναδόχους από
την υποχρέωση καταβολής ούτε 1
ευρώ ανταποδοτικών τελών για τον
∆ήµο µας, που θα πρέπει να αντιµετωπίζει την συντήρηση των
οδών, την επιβάρυνση της Ατµόσφαιρας, την κλιµατική αλλαγή µε
την αύξηση της θερµοκρασίας.
Επειδή τα έργα υποδοµής είναι
ελλιπή έως ανύπαρκτα,
Επειδή, στηρίζουµε τον ντόπιο
ιδιοκτήτη αλλά και τον επιχειρηµατία που επιχειρεί µέχρι σήµερα
στον τόπο µας
Επειδή
η
κατάργηση
της
υποχρέωσης
για
φύτευση
πρασίνου και η αύξηση του Συντελεστή κάλυψης κατά 50% δηµιουργούν µια επιχείρηση που λειτουργεί εντελώς εκτός περιβαλλοντικών
προδιαγραφών.
Επειδή δε συµφωνούµε µε φαραωνικές- µονοπωλιακές παραχωρήσεις,
Απαιτούµε πλήρη εξίσωση των
προνοµίων του Θριασίου και στον
υπόλοιπο Ασπρόπυργο, για τους

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από
διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη:
Την από 17 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση της Προέδρου της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και
Εµπορίου, της Βουλής των Ελλήνων,
Το σχέδιο Νόµου του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Σ Ι ∆ Η Ρ Ο ∆ Ρ Ο Μ Ι Κ Η Σ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας
«ΘΡΙΑΣΙΟ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
της
εταιρείας
«ΕΤΒΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της
εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΕΘΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την
« Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ» και άλλες
διατάξεις»,

Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ.
93709/5527/Φ12/2018
έγγραφο σχετικά µε τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε:
Α) τίτλο δραστηριότητας: «Μονάδα Ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, Μεταλλικών & Πλαστικών Αποβλήτων»,
κατάταξη στην υποκατηγορία Α2,
οµάδα 9η µε α/α: 225.β (Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχηµάτων τέλους κύκλου
ζωής χωρίς τεµαχισµό) και Κατηγορία Β, οµάδα: 9η, α/α: 224
(Εγκαταστάσεις για εργασία R12
σε µεταλλικά και µη µεταλλικά

απόβλητα), οµάδα: 12η, α/α: 9
(Χώροι
συγκέντρωσης
και
διακίνησης παλαιών µετάλλων ή
προσωρινής
συγκέντρωσης
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής) και
οµάδα: 4η, α/α: 7.α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών µη
επικίνδυνων αποβλήτων)
Β) θέση δραστηριότητας: επί της
Λεωφ. ΝΑΤΟ, στη διασταύρωση
για Νέα Ζωή, στη θέση Σπιθάρι,
στο ∆ήµο Ασπροπύργου, στην
Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’RECYCLING
CARS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’’

Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«Ασπρόπυργος Αλλάζουµε», κ.
Ιωάννης Ηλίας και η παράταξη
του, συµφώνησε µε την επένδυση
του Εµπορευµατικού Κέντρου
Θριασίου και τις άλλες διεκδικήσεις
άλλα τάχθηκε κατά του συγκεκριµένου Νόµου.

Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«Λαϊκή Συσπείρωση», κ. ∆ηµήτριος Μπακάλης, µε την παράταξη
του, τάχθηκε κατά της επένδυσης
του Εµπορευµατικού Κέντρου
Θριασίου.
Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«Ανθρώπινη Πόλη», κ. Ευάγγελος
Παπανικολάου, και η παράταξη
του συµφώνησε µε τη τοποθέτηση
του ∆ηµάρχου και πρόσθεσε ότι
πρέπει να διεκδικηθούν περισσότερα σε ότι αφορά την πόλη του
Ασπρόπυργου.

Το άρθρο 79, του Νόµου
4530/2018,
Την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου,
Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής
και των εκπροσώπων των δηµοτικών παρατάξεων,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της εισήγησης του
κ.
Νικόλαου
∆ηµάρχου,
Μελετίου, για το σχέδιο νόµου
περί της κύρωσης της σχετικής
σύµβασης για το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου τάχθηκαν
δέκα πέντε (15) µέλη του
συµβουλίου, και ονοµαστικά οι
κ.κ. :
1) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆Ο Π ΟΥΛΟ Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
6)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)
Κ Ο Ν Α Ξ Η Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1 5 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

οι κ.κ. Ιωάννης Ηλίας, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Ιωάννης
Κερατζάκης τάχθηκαν µε την
πρόταση τους,
οι κ.κ. ∆ηµήτριος Μπακάλης
και
Αλέξανδρος
Τσοκάνης
τάχθηκαν µε την πρόταση τους,
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Από το 2004 ο Ασπρόπυργος
περιµένει µε αγωνία το µεγάλο
έργο που εξαγγέλθηκε για τον
Εµπορευµατικό Σταθµό Θριάσιο.
Σήµερα, µετά από 14 ολόκληρα
χρόνια και µετά από τουλάχιστον 10 άγονους διαγωνισµούς,
είµαστε ακόµα στο σηµείο 0.
Προϋπόθεση για αυτό το στρατηγικής σηµασίας για τον τόπο
µας, έργο είναι µία και µόνο:
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ.
Σε αυτά τα 14 χρόνια δεν διευθετήθηκε το ρέµα του Αγ. Ιωάννου, δεν ολοκληρώθηκε η Περιφερειακή Αιγάλεω, δεν ολοκληρώθηκε ο κόµβος 3 της Αττικής οδού, δεν ολοκληρώθηκαν
οι παράδροµοι της Αττικής και
ήδη ο Ασπρόπυργος ασφυκτιά
από τη συνεχή διέλευση
βαρέων οχηµάτων, σε όλες τις
κεντρικές αρτηρίες.
Σε µια χρονική περίοδο, όπου
ακόµα δεν έχουν επιλυθεί
σηµαντικά προβλήµατα λειτουργίας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων- επενδύσεων, µε τα
Logistics να µην µπορούν να
εκδώσουν άδειες λειτουργίας
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία
καλείται το κοινό να ενηµερωθεί και
το ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχοµένου του φακέλου της Μελέτης, τη ∆/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:0015:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και
λήξης δηµόσιας διαβούλευσης:
26/10/18- 13/12/18
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και να βρίσκονται στον «αέρα»
και τα σχέδια των βιοµηχανικών
περιοχών να έχουν βαλτώσει
κυριολεκτικά, έρχεται η σηµερινή κυβέρνηση και µε διαδικασίες fast truck εγκρίνει µια
επένδυση µε προνοµιακούς
όρους που αντίκειται στη δεοντολογία του ανταγωνισµού µε
τους υπόλοιπους επενδυτές της
περιοχής µας και προσπαθεί να
την επιβάλει εν µια νυκτί.
Απαλλάσσει τους αναδόχους
από την υποχρέωση καταβολής
ούτε 1 ευρώ ανταποδοτικών
τελών για τον ∆ήµο µας, που θα
πρέπει να αντιµετωπίζει την
συντήρηση των οδών, την επιβάρυνση της Ατµόσφαιρας, την
κλιµατική αλλαγή µε την αύξηση
της θερµοκρασίας.
Επειδή τα έργα υποδοµής είναι
ελλιπή έως ανύπαρκτα,
Επειδή, στηρίζουµε τον ντόπιο
ιδιοκτήτη αλλά και τον επιχειρηµατία που επιχειρεί µέχρι
σήµερα στον τόπο µας,
Επειδή η κατάργηση της
υποχρέωσης
για
φύτευση
πρασίνου και η αύξηση του
Συντελεστή κάλυψης κατά 50%
δηµιουργούν µια επιχείρηση
που λειτουργεί εντελώς εκτός
περιβαλλοντικών προδιαγραφών,
Επειδή δε συµφωνούµε µε
φαραωνικέςµονοπωλιακές
παραχωρήσεις,
Απαιτούµε πλήρη εξίσωση των
προνοµίων του Θριασίου και
στον υπόλοιπο Ασπρόπυργο,
για τους ντόπιους που πονάνε
τη γη τους και κρατάνε µε νύχια
και µε δόντια τις περιουσίες
τους, για τους επενδυτές που
υποστήριξαν τον Ασπρόπυργο
όλα αυτά τα χρόνια αλλά και για
αυτούς που έχουν στα πλάνα
τους να έρθουν και να επενδύσουν στον Τόπο µας στο µέλλον, πάντα σεβόµενοι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
Τασσόµεθα υπέρ του έργου του
Θριασίου µε όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις και ελπίζουµε το
Θριάσιο να αποτελέσει τόπο
εργασίας ντόπιων ανθρώπων
επιτέλους και όχι εγκάθετων
κοµµατικών στρατιωτών όπως
µας έχουν συνηθίσει οι τελευταίες κυβερνήσεις σε όλες τις
µεγάλες επενδύσεις στον τόπο
µας.
Εάν οι εξελίξεις στη Βουλή δε
λάβουν υπόψη τους την αγωνία
των κατοίκων και τις προτάσεις
µας, επιφυλασσόµεθα να προσφύγουµε κατά του νοµοθετήµατος που θα ψηφιστεί.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθµό 471.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
προθεσµίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφεροµένου κοινού:
30/10/18- 3/12/18 στη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και
4/12/18- 17/12/18 στη ∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239
και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφηµερίδα τη «Θριάσιο» και
link δηµοσίευσης: www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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 Πιστοποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπροστασίας (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-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- 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:
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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
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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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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Το πανόραµα των αποτελεσµάτων
της Γ' Εθνικής

6ος όµιλος (5η αγωνιστική)
Παν µοβριακός - ∆ιαγόρας Βραχ ν έικων 2-1
Θύελλα Ραφήν ας - Ιάλυσος 0-1
Παν ηλειακός - Αχ αρν αϊκός 0-0
ΠΑΟ Βάρδας - Παλλην ιακός 0-0
Φοίβος Κρεµαστής - Παν αιγιάλειος 0-0
(25/10) ∆ιαγόρας - Νίκη Τραγαν ού 1-1
Ρεπό: Αστέρας Αµαλιάδας
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Αλβανία: Νεκρός µετά από
καταδίωξη ο οµογενής που
ύψ ωσε την ελληνική σηµαία

Ασπρόπυργος επικράτησε µε 3-1
του ΑΟ Κατασταρίου.

Σ

το ∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου παρουσία
150 και πλέον φιλάθλων ο Ασπρόπυργος επικράτησε µε 3-1 του ΑΟ Κατασταρίου.
Οι γηπεδούχ οι ήταν αν ώτεροι στην µεγαλύτερη διάρκεια του αγών α καταφέρν ον τας ν α πάρουν ακόµα έν α
τρίπον το και ν α παραµείν ουν στο κυν ήγι της πρώτης
θέσης.

8ος όµιλος (5η αγωνιστική)
Ασπρόπυργος - Α.Ο. Κατασταρίου 3-1
Α.Ο. Εικοσιµίας - Λέρν α 0-0
Α.Ο. Υ πάτου - Μαν δραϊκός 0-0
Παν αργειακός - Παν αρκαδικός 2-0
Ερµιον ίδα - Αστέρας Βλαχ ιώτη 2-0
Αµβρυσσέας - Πάµισσος Μεσσήν ης 3-0
(28/10) Πέλλαν ας Καστορείου - Καλαµάτα

Έµειναν στο µηδέν Πανηλειακός
και Αχαρναϊκός

Γ

ια τον 6ο Όµιλο στην 5η αγων ιστική της Γ’ Εθν ικής κατηγορίας το µεσηµέρι του Σαββάτου στο
Στάδιο Πύργου ο Παν ηλειακός αν αδείχ τηκε ισόπαλος κόν τρα στον Αχ αρν αϊκό µε αποτέλεσµα 0-0 κι
έτσι έχ ασε την ευκαιρία για ν α προωθηθεί περισσότερο στη βαθµολογία.
Πανηλειακός (Αλεξ. Μαν τζούν ης): Καπεταν άκης,
Καµβύσης (85′ Βουργουν τζής), Νικολόπ ουλος,
Αρβαν ίτης, Μπουτσικάκης, Αν των όπουλος (88′ Π.
Τσίγκρηλας), Χατζηστάµου, Κωσταν τακόπουλος (46′
Σωτηρόπουλος), Μπαρµπαρούσης, Παν αγόπουλος (69′
Μπάρκας), Σταθάτος
Αχαρναϊκός (Φωτ. Θαν έλλας): Κουµής, Ιωαν ν ίδης,
Χαραλαµπόπουλος, Μακρής, Τζαν έτος, Μουτίδης, Καρβουν ίδης, Νικολάου (46′ ∆ήµου), Νέρες (87′ ∆εγαίτης),
Μπουλγουρίδης (88′ Ναούµ), Τσιν τών ης (84′ Καραγεώργης)

Ένωση Ασπροπύργου: Κατσούλης, Τσουκαλάς,
Σταγάκης, Βασιλείου, Ζών ας, Νάκας (85′ Λογοθέτης Α.),
∆ουκάκης ( 85′ Ζωγράφος), Σταύρου, Μίλιτς, Μπέλης
(89′ Κωστάρας), Vaz Mendes ( 75′ Χαϊκάλης)
Α.Ο. Κατασταριου: ∆ρακόπουλος, Τηλιόπουλος,
Καρβούν ης, Σωτηρόπουλος, Μιχ αηλίδης( 84′ Μαρουδας), Πέττας, Μεζίν ι, Καρδάρης, Παν αγόπουλος, Vy ent
(90′ Μεταξάς)

EΠΣ∆Α 2Η Φ ΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ:

Σ

Τα αποτελέσµατα στην ∆υτική Αττική

τους αγών ες της 2ης φάσης του κυπέλλου
στην ∆υτική Αττική σηµειώθηκαν τα εξής αποτελέσµατα.

Παραµένει αήττητος ο Μανδραϊκός!

Σ

πουδαία ισοπαλία, χ ωρίς τέρµατα, απέσπασε η
οµάδα του Μαν δραϊκού στο Σχ ηµατάρι απέν αν τι στον ΑΟ Υ πάτου.
ΑΟ Υπάτου (Κ. Παρθεν ίου): Μπαµπαν ιώτης, ∆έδες,
Παπ αχ αραλάµπ ους, , Γκούµας, Οικον οµόπ ουλος,
Καραµέρης , Αργυρίου (57΄ Μπερν ιδάκης), Ταυταρίδης,
Σπαν ός (62΄ Κωστούλας), Γκαράν ης (67΄ Καράϊ),
Σπηλιώτης
Μανδραϊκός (Β. Σπ άθας): Ιωσήπ ου, Χαλκιάς,
Τσακίρης, Πασαλίδης (80΄ Μπόρι), Μαυρίδης, Στρατάκης,, Κων σταν τιν ίδης, Μπούσης, , Μελετίδης (91΄
Ντούµπερετ) , Ντούλιας Πουλάκης (57΄ Λελούδας)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-1
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΖΩΦΡΙΑ 2-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 7-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-1
ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡOΠΥ ΡΓΟΥ 4-0
ΑΕ ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-1

Ο

οµογενής ύψωσε την ελληνική σηµαία στο
στρατιωτικό νεκροταφείο των Ελλήνων πεσόντων
στο πλαίσιο της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
Νεκρός από αστυνοµικά πυρά, είναι, σύµφωνα µε τα
αλβανικά ΜΜΕ, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, ο οµογενής που
ύψωσε την ελληνική σηµαία την Κυριακή στο χωριό
Βουλιαράτι στην Αλβανία, ύστερα από αστυνοµική
καταδίωξη.
Ο 35χρονος Βορειοηπειρώτης ύψωσε την ελληνική
σηµαία στο στρατιωτικό νεκροταφείο των Ελλήνων
πεσόντων στο πλαίσιο της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
Ωστόσο, την σηµαία κατέβασε λίγο αργότερα η αλβανική
αστυνοµία, µε αποτέλεσµα o οµογενής να αρχίσει να
πυροβολεί µε καλάσνικοφ.
Από τα πυρά του 35χρονου δεν τραυµατίστηκαν
αστυνοµικοί, αλλά τοπικά ΜΜΕ ανήρτησαν φωτογραφίες µε
σηµάδια στα περιπολικά από τις σφαίρες του καλάσνικοφ.
Στη συνέχεια, στήθηκε µεγάλη επιχείρηση της αστυνοµίας
µε ελικόπτερα και ειδικές δυνάµεις προκειµένου να
εντοπιστεί.
Αλβανικά µέσα ενηµέρωσης αναφέρουν πως όταν
εντοπίστηκε αρνήθηκε να παραδοθεί και άρχισε να
πυροβολεί µε αποτέλεσµα να δεχτεί µια σφαίρα στο κεφάλι
και µία στο στήθος.
Τα τελευταία λόγια του 35χρονου ήταν σύµφωνα µε τα όσα
µεταδίδουν τα αλβανικά ΜΜΕ «Ζήτω η Ελλάδα».
Ο 'Ελληνας οµογενής είχε καταγωγή από τα Γιάννενα και
πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ψυχολογικά προβλήµατα.
Το Βουλιαράτι (αλβανικά: Bularat) αποτελεί ένα από τα
µεγαλύτερα χωριά της Άνω ∆ρόπολης στη Βόρειο Ήπειρο,
στη νότια Αλβανία. Βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 350
µέτρων, απέχει 6 χιλιόµετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα
και υπάγεται στο νοµό Αργυροκάστρου.

Έρχονται σαρωτικές ανατροπές στο
νόµο Κατσέλη – Ποιους αφορά

Μ

είωση της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων που
µπορούν να ενταχθούν στο νόµο Κατσέλη θέλουν
οι τράπεζες.
Ο νόµος Κατσέλη επιτρέπει στον οφειλέτη σήµερα να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση και σχέδιο διευθέτησης οφειλών
ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση κύρια κατοικία µε ή
χωρίς προσηµείωση ή υποθήκη, µε βάση συγκεκριµένες
προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν έως τα τέλη του 2018.
Από τον Ιανουάριο του 2019 οι τράπεζες θέλουν να µειωθεί το πλαφόν στην αντικειµενική αξία των ακινήτων που µπορούν να ενταχθούν στον νόµο Κατσέλη, εφόσον υπάρχει
παράταση στην ισχύ του. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει
το ΒΗΜΑ, έχουν υποβάλει πρόταση για µείωση του ανώτατου
ορίου από τις 280.000 σήµερα, στις 100.000 ευρώ.
Μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, στα µέσα
Σεπτεµβρίου, ξεκινάει το σκανάρισµα 200.000 δανειοληπτών
που έχουν υποβάλει αίτηµα για ένταξη στον νόµο Κατσέλη
και αναµένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους στο Ειρηνοδικείο. Τα χρέη τους στις τράπεζες διαµορφώνονται στα
επίπεδα των 17 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ
αφορούν οφειλές από την κατηγορία της στεγαστικής πίστης.
Οι τράπεζες εκτιµούν ότι περίπου το 20% – 25% των
συγκεκριµένων οφειλετών ανήκει στην κατηγορία των στρατηγικών κακοπληρωτών. ∆ηλαδή πρόκειται για δανειολήπτες
που δεν πληρούν τα κριτήρια του ισχύοντος προστατευτικού
πλαισίου για την κύρια κατοικία.
Ο εντοπισµός τους αποτελεί προτεραιότητα και θα γίνει
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που δηµιουργήθηκε
από την ελεγκτική εταιρεία PWC και τον Τειρεσία και έχει τεθεί
εδώ και µερικούς µήνες σε λειτουργία.
Σε καθηµερινή βάση όλες οι τράπεζες εισάγουν στη βάση
δεδοµένων ηλεκτρονικά αρχεία µε πληροφορίες σχετικές µε
την περιουσιακή και χρηµατοοικονοµική κατάσταση των
δανειοληπτών που αναµένουν την εκδίκαση της υπόθεσής
τους στο πλαίσιο του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Με τον τρόπο αυτόν, οι τράπεζες αποκτούν πλήρη και
ακριβή στοιχεία για τις οικονοµικές δυνατότητες όσων διεκδικούν κούρεµα µε τη βούλα του δικαστηρίου, γεγονός που
διευκολύνει τον εντοπισµό των περιπτώσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον νόµο.
Εφόσον βρεθούν οι συγκεκριµένοι δανειολήπτες µέσω της
νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, οι τράπεζες είναι διατεθειµένες να προσφέρουν µια ευνοϊκή ρύθµιση, µε βάση τα χαρακτηριστικά του πελάτη τους, προειδοποιώντας τον ωστόσο ότι
αν δεν τη δεχθεί, το µόνο που καταφέρνει είναι να καθυστερήσει την εφαρµογή µιας πολύ χειρότερης για αυτόν λύσης,
που µπορεί να περιλαµβάνει και ρευστοποίηση της περιουσίας του.
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆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 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 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

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 & 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

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 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

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), 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 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 συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς 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@gmail.com

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία 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 τριάρι. 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>>.
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος
(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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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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 ∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
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Πόθεν έσχες : Πότε πρέπει να γίνουν οι
δηλώσεις, οδηγίες από την ΕΣΗΕΑ

Συνεπώς η υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» δι ατηρεί ται γι α την επόµενη χρήση µετά τη συνταξι οδότηση των δηµοσι ογράφων, εκτός και αν συνεχί ζουν να προσφέρουν δηµοσι ογραφι κές υπηρεσί ες κατά τα ανωτέρω.
Ελλεί ψει ς ή ανακρί βει ες της δήλωσης µπορούν να συµπληρωθούν
σε προθεσµί α ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµί ας και όχι από την
υποβολή.

Ο

δηγίες σχετικά µε τις δηλώσεις που πρέπει να κάνουν οι
δηµοσιογράφοι για το πόθεν έσχες, δίνει η ΕΣΗΕΑ. Μετά
την ψήφιση του σχετικού νόµου ισχύουν τα εξής:

1) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Κατ’ εξαί ρεση αρχι κές µε απόκτηση
ι δι ότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 έως τη δηµοσί ευση του
νόµου και ετήσι ες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και
2018 (χρήση 2017) θα υποβληθούν από 01.12.2018 έως και 28.02.2019.

Σηµει ώνεται ότι υπόχρεοι που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονι κά
δηλώσει ς περι ουσι ακής κατάστασης και οι κονοµι κών συµφερόντων
κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνατότητα να τι ς επι βεβαι ώσουν, εφόσον δεν απαι τεί ται µεταβολή του περι εχοµένου τους
κατά τι ς τροποποι ήσει ς. Αρχι κές δηλώσει ς µε απόκτηση ι δι ότητας
υποχρέου τα έτη 2016, 2017 και 2018 που υποβλήθηκαν έως τη
δηµοσί ευση του νέου νόµου αρκεί να περι έχουν τα υφι στάµενα κατά το
χρόνο υποβολής τους περι ουσι ακά στοι χεί α και δεν απαι τεί ται µεταβολή τους γι α µόνο το λόγο αυτό.

2) ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ∆ΗΛΩΣΗ: Η δήλωση «πόθεν
έσχες» θα υποβληθεί αποκλει στι κά και µόνο ηλεκτρονι κά. Οι υπόχρεοι δεν θα στέλνουν έντυπες τι ς δηλώσει ς στην αρµόδι α Γ΄ Μονάδα της
Αρχής, καθώς αυτή δε θα έχει τη δυνατότητα να τι ς καταχωρί ζει , αφού
η πρόσβαση στο νέο σύστηµα «ΠΟΘΕΝ» θα πραγµατοποι εί ται αποκλει στι κά από τους υπόχρεους µε τη χρήση προσωπι κών κωδι κών
Taxisnet. Γι α το λόγο αυτό απαι τεί ται οι υπόχρεοι υποβολής να εί ναι
ενεργοί χρήστες των υπηρεσι ών του Taxisnet.
Σηµει ώνεται ότι , πλέον στι ς ετήσι ες δηλώσει ς τους οι υπόχρεοι
δηλώνουν τι ς µεταβολές που έχουν επέλθει επί της συνολι κής περι ουσι ακής τους κατάστασης κατά κατά το χρονι κό δι άστηµα που αφορά η
δήλωση.
Οι υπόχρεοι καλούνται να συµπληρώσουν δύο ηλεκτρονι κά αρχεί α,
τη ∆ήλωση Περι ουσι ακής Κατάστασης και τη ∆ήλωση Οι κονοµι κών
Συµφερόντων, µέσω του πληροφορι ακού συστήµατος «ΠΟΘΕΝ».
Αρµόδι α Αρχή, στηνοποί α οι υπόχρεοι µπορούννα απευθύνονται γι α
περι σσότερες πληροφορί ες και δι ευκρι νήσει ς, εί ναι η Γ’ Μονάδα
Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περι ουσι ακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµι µοποί ησης Εσόδων από Εγκληµατι κές ∆ραστηρι ότητες και της Χρηµατοδότησης της τροµοκρατί ας και Ελέγχου των
∆ηλώσεων Περι ουσι ακής Κατάστασης, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 &
ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 Τ.Κ. 11853 Τηλ.:210-34.01.945, 946, 951, Fax: 21034.01.944, e-mail: pothen@hellenic-fiu.gr) και ηλεκτρονι κή δι εύθυνση
www.hellenic-fiu.gr.

3) ΥΠΟΧΡΕΟΙ: Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εί ναι οι δηµοσι ογράφοι µέλη των οι κεί ων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν
δηµοσι ογραφι κές υπηρεσί ες σε επι χει ρήσει ς έκδοσης εντύπων και
σε ραδι οτηλεοπτι κά ή δι αδι κτυακά µέσα ενηµέρωσης µε σύµβαση
εργασί ας ή έργου.
Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον
ί δι ο, γι α τα δι κά του περι ουσι ακά στοι χεί α, τη σύζυγο του, γι α τα δι κά
της στοι χεί α, και από αµφότερους τους συζύγους, γι α τα περι ουσι ακά
στοι χεί α των ανήλι κων τέκνων τους. Η δήλωση συνοδεύεται από αντί γραφο της φορολογι κής δήλωσης του υπόχρεου γι α το προηγούµενο έτος
και αντί γραφο του τελευταί ου Εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρµόδι α ∆ΟΥ.
Πλέον, επεκτεί νεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περι ουσι ακής
κατάστασης και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο ελεύθερης συµβί ωσης.
Ο υπόχρεος σε δήλωση περι ουσι ακής κατάστασης οφεί λει να
δηλώσει τα περι ουσι ακά στοι χεί α και του εν δι αστάσει συζύγου, ο δε
εν δι αστάσει σύζυγος οφεί λει να εγκρί νει τη δήλωση του υποχρέου
εφαρµοζοµένης, σε περί πτωση άρνησης ή αδυναµί ας του, ει δι κής
δι οι κητι κής δι αδι κασί ας ενώπι ον του οργάνου ελέγχου.
4) ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΕΩΝ:

Σηµει ώνεται ότι η δήλωση «πόθεν έσχες» υποβάλλεται από τους
υπόχρεους µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την απόκτηση της ι δι ότητάς τους (αρχι κή δήλωση). Πλέον, η αρχι κή δήλωση περι λαµβάνει τα
περι ουσι ακά στοι χεί α του υποχρέου κατά το χρόνο κτήσης της ι δι ότητας και όχι κατά το χρόνο υποβολής της.
Τα µετέπει τα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το δι άστηµα της θητεί ας, της άσκησης της δραστηρι ότητας ή της δι ατήρησης
της ι δι ότητας τωνυπόχρεωνκαι γι α τηνεπόµενη χρήση, και υποβάλλεται εντός αποκλει στι κής προθεσµί ας τρι ών (3) µηνών µετά τη λήξη της
προθεσµί ας υποβολής της δήλωσης φορολογί ας ει σοδήµατος.

5) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η υποχρέωση δήλωσης
µετρητών (πλην των µετρητών που εί ναι κατατεθει µένα σε λογαρι ασµούς πι στωτι κών ή τραπεζι κών ι δρυµάτων) και κι νητών πραγµάτων
ι σχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα δεύτερα υπερβαί νουν τι ς τρι άντα
χι λι άδες (30.000) ευρώ και σαράντα χι λι άδες (40.000) ευρώ κατ ’ αξί αν
αντι στοί χως.
∆ηλώνεται κάθε κι νητό που υπερβαί νει σε αξί α τι ς 40.000 ευρώ ,
συνοδευοµένης της δήλωσης από τα παραστατι κά αγοράς ή τα νόµι µα
φορολογι κά παραστατι κά ή εκτί µηση της εµπορι κής αξί ας του κι νητού
από εκτι µητή του µητρώου που τηρεί ται στο Υπουργεί ο Οι κονοµι κών.
6) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ:

Εντός τρι άντα (30) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµί ας η
υποβολή της δήλωσης γί νεται ύστερα από πληρωµή ηλεκτρονι κού
παραβόλου δι ακοσί ων (200) ευρώ. Μετά την πάροδο των τρι άντα (30)
ηµερών η υποβολή επι τρέπεται ύστερα από πληρωµή ηλεκτρονι κού
παραβόλου οκτακοσί ων (800) ευρώ.
Υπόχρεος που παραλεί πει να υποβάλει δήλωση µετά την πάροδο
εξήντα (60) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµί ας υποβολής
(αποκλει στι κή προθεσµί α τρι ών µηνών από την λήξη της προθεσµί ας
υποβολής της δήλωσης φορολογί ας ει σοδήµατος) ή υποβάλει ανακρι βή ή ελλι πή δήλωση, τι µωρεί ται µε φυλάκι ση και µε χρηµατι κή ποι νή
έως 100.000 ευρώ. Επί σης, θεωρεί ται ανακρι βής και η δήλωση όταντα
δηλωθέντα στοι χεί α ή η επαύξηση αυτών δεν δι και ολογεί ται από τα
πάσης φύσεως νοµί µως αποκτηθέντα ει σοδήµατα. Τέλος, αν ο υπόχρεος τελεί το αδί κηµα µε σκοπό τηναπόκρυψη περι ουσι ακού στοι χεί ου
αξί ας άνω των 30.000 €, τι µωρεί ται µε φυλάκι ση τουλάχι στον δύο (2)
ετών και µε χρηµατι κή ποι νή από δέκα χι λι άδες (10.000) ευρώ έως
πεντακόσι ες χι λι άδες (500.000) ευρώ.

Πλέονποι νι κές ευθύνες υπέχουνκαι οι σύζυγοι που παραλεί πουντην
κατάθεση της δήλωσης πόθεν έσχες.
Ο έλεγχος σύµφωνα µε το νοµοσχέδι ο γί νεται εντός 5 ετώναπό τη λήξη
του έτους υποβολής και σε περί πτωση τέλεσης ποι νι κών αδι κηµάτων
µπορεί κατ’ εξαί ρεση να δι ενεργηθεί µέχρι τη συµπλήρωση της ποι νι κής παραγραφής.
Σε όσους καλούνται γι α έλεγχο και δεν ανταποκρί νονται προβλέπεται πρόστι µο της τάξης των50-300 €, που ει σπράττεται κατά τον ΚΕ∆Ε.

Το σχέδιο του Κ. Μητσοτάκη για τις
φοροελαφρύνσεις - Ποιοι θα ευνοηθούν

Τ

ο οικον οµικό σχ έδιο
του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις βασικές αρχ ές
του οποίου περιέγραψε ο
διευθυν τής του γραφείου
του προέδρου της Ν∆, Στέλιος Πέτσας, µιλών τας σε
συν έδριο (Athens Law
Forum on Taxation), περιλαµβάν ει µείωση φόρων
αν άµεσα στους οπ οίους
είν αι και ο ΦΠΑ.

Πιο αν αλυτικά, το σχ έδιο
προβλέπει τα εξής:
Ο συν τελεστής φόρου εισοδήµατος για µικρά π οσά
(π ιθαν ότατα έως 10.000
ευρώ) θα αν έλθει στο 9%
από 22% που είν αι σήµερα.
Ο φόρος επιχ ειρήσεων θα πέσει στο 20% από 29% σήµερα.
Ο ΕΝΦΙΑ θα µειωθεί κατά 30%.
Ο ΦΠΑ θα µειωθεί κατά δύο µον άδες: ο αν ώτατος συν τελεστής θα πάει στο 22% από
24% σήµερα και ο κατώτατος στο 11% από 13% σήµερα.
Ο ΦΠΑ στον τουρισµό και την εστίαση θα πέσουν στον κατώτατο συν τελεστή, εν ώ
θα καταργηθεί ο φόρος διαµον ής σε ξεν οδοχ εία, εν οικιαζόµεν α δωµάτια και τουριστικά καταλύµατα.
Θα αυξηθεί το όριο υπαγωγής στον ΦΠΑ για επαγγελµατίες και µικρές επιχ ειρήσεις σε
25.000 ευρώ από 10.000 ευρώ (ακαθάριστα έσοδα) που είν αι σήµερα.
Θα καθιερωθεί προοδευτική φορολογική κλίµακα µε τον αν ώτατο φορολογικό συν τελεστή ν α είν αι χ αµηλότερος από το σηµεριν ό που φτάν ει – αθροιστικά, µε το τέλος επιτηδεύµατος και την εισφορά αλληλεγγύης – στο 55%.
Θα καταργηθούν σταδιακά η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύµατος.
Θα καταργηθεί πλήρως ο ειδικός φόρος καταν άλωσης στο κρασί.
Θα µειωθεί η ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύν ταξη από 20% που είν αι σήµερα
σε 15%, σταδιακά και σε βάθος τετραετίας.

