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ΟΑΕ∆: Τα νέα προγράµµατα απασχόλησης
- Κοινωφελής εργασία σε 56 ∆ήµους
Για τη στήριξη άνεργων νέων έως 29 ετών και πρώην αυτοαπασχολούµενων

Η ∆ΕΗ «κόβει»
το ρεύµα σε
Χαλυβουργική
και ΛΑΡΚΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ
Έκθεση: Οι πολιτικές λιτότητας των µνηµονίων παραβίαζαν
το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων

σελ. 2

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Εξουδετέρωση – Καταστροφή
µη εκραγέντων Πυροµαχικών
στην 112ΠΜ Ελευσίνας στις 25/11

σελ. 3 -13

ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΛΑΪΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

σελ. 3

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο ∆ήµου Ασπροπύργ ου

ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ 12ΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

σελ. 5

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

σελ. 3

σελ. 8

«Επιτακτική η ανάγκη
δηµιουργίας Παιδιατρικού
Νοσοκοµείου στη ∆υτική Αθήνα»

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ
ΝΕΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡ∆ΑΡΑ!

O ∆ήµαρχος Μιχάλης Σελέκος,
βράβευσε τη
Χαιδαριώτισσα Ολυµπιονίκη
στην Άρση Βαρών

σελ. 2 & 8

σελ. 5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6 & Θριασίου,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105576086

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ
Έκθεση: Οι πολιτικές λιτότητας των µνηµονίων παραβίαζαν
το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Ελευσίνα
Παππά Ελισάβετ
Αγίου ∆ηµητρίου 1, 2105558926

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, Μάνδρα, 2105541721
Ανω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,
Άνω Λιόσια - ∆ροσούπολη, 2102470650
08:00 -22:00
Αχαρν ές

ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 41, 2102448787
Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία έως 15
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μαριέττα, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαρούλα,
Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μιρέλλα, Μυρέλλα,
Βιργινία,∆έσποινα, Ντέπη

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

Η

κρίση στην Ελλάδα και οι πολιτικές λιτότητας που
εφαρµόστηκαν διπλασίασε το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν µπορούν να αντέξουν ένα γεύµα µε
κρέας κοτόπουλο ή ψάρι επισηµαίνεται σε έκθεση του
Transnational Institute, ενός ανεξάρτητου µη κερδοσκοπικού
ερευνητικού κέντρου µε έδρα την Ολλανδία.

Η έρευνα που έγινε σε συνεργασία µε την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωµάτων FIAN International και την ελληνική
οργάνωση Agroecopolis καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι
πολιτικές λιτότητας που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα στο
πλαίσιο των µνηµονίων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και συγκεκριµένα το δικαίωµα των
πολιτών στη σίτιση.
Σύµφωνα µε την έκθεση, που δηµοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ,
«τα µέτρα λιτότητας όχι µόνο αύξησαν τη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια, αλλά και εδραίωσαν ένα επιχειρηµατικό
καθεστώς γεωργικών ειδών διατροφής, το οποίο διαιωνίζει τις
ανισότητες στην πρόσβαση και τον έλεγχο των τροφίµων».
Σχολιάζοντας την Εκθεση, ο Ολιβιέ ντε Σάτερ, πρώην
ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωµα στη σίτιση (20082014) και µέλος της Επιτροπής Οικονοµικών, Κοινωνικών και
Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, σηµείωσε ότι «η Ελλάδα µπορεί να είναι τώρα, όπως λένε, εκτός κινδύνου,
αλλά οι επιπτώσεις ήταν τεράστιες για το βιοτικό επίπεδο των ελληνικών οικογενειών και για το δικαίωµα στη
σίτιση ειδικότερα».
«Είναι σηµαντικό να αντλήσουµε τα διδάγµατα από αυτό
που συνέβη. Τα ευρήµατα αυτά αποτελούν σηµαντική συµβολή σε µια συζήτηση που πρέπει τώρα να διεξαχθεί», κατέληξε
ο ίδιος.
Συγκεκριµένα, στην έκθεση σηµειώνεται πως το 2017 το
38,9% των αγροτών κινδύνευε από τη φτώχεια, η ανεργία
στην ύπαιθρο αυξήθηκε, από 7% το 2008, σε 25% το 2013,
ενώ το κατά κεφαλήν αγροτικό εισόδηµα µειώθηκε κατά
23,5% κατά τα έτη κρίσης, δηλαδή, από το 2008 έως το 2013.
Επιπλέον, η «επισιτιστική ανασφάλεια» στην Ελλάδα έχει
αυξηθεί, µε τις τιµές των τροφίµων να αυξάνονται µε ταχύτερους ρυθµούς από τις τιµές στην Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια
της κρίσης, παρά την έντονη πτώση των εγχώριων εισοδηµάτων και του κόστους εργασίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να διπλασιαστεί το ποσοστό των
νοικοκυριών που δεν µπορούν να αντέξουν οικονοµικά ένα
γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο, ψάρι (ή ισοδύναµο χορτοφαγίας)
κάθε δεύτερη ηµέρα (από περίπου 7% το 2008, σε πάνω από
14% το 2016).
Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό πληθυσµό, πολλές από τις µεταρρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν, όπως υψηλότεροι φόροι, η
αλλαγή του καθεστώτος φόρου εισοδήµατος και η αύξηση του
ΦΠΑ, είχαν ως αποτέλεσµα τη συνολική αύξηση των φόρων
ως ποσοστό της γεωργικής καθαρής προστιθέµενης αξίας,
από το 4% µεταξύ 1993 και 2010, στο 15,4% το 2016.
Εκτός από τις άµεσες επιπτώσεις, ορισµένες διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις, όπως η απελευθέρωση του λιανικού εµπορίου και οι ιδιωτικοποιήσεις, άλλαξαν σηµαντικά την ισορροπία υπέρ των µεγαλύτερων εµπόρων λιανικής πώλησης
τροφίµων και ιδιωτών εµπόρων σε βάρος των παραγωγών
µικρής κλίµακας.
Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι το νέο Σχέδιο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης το οποίο εφαρµόστηκε προκειµένου να
παρέχει σε νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος µηνιαία
αποζηµίωση, έχει περιορισµένο πεδίο εφαρµογής,
παρέχοντας µόνο 30 έως 200 ευρώ το µήνα ανά νοικοκυριό, µε επιπλέον 100 ευρώ για κάθε ενήλικα και 50 ευρώ
ανά παιδί.
Ως εκ τούτου, επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης
στην Ελλάδα αναπτύχθηκε µαζικά η «οικονοµία κοινωνικής
αλληλεγγύης», καθώς το 2013 καταγράφηκαν 372 κοινωνικές
επιχειρήσεις, ενώ τα έτη 2014, 2015 και 2016 αυξήθηκαν στις
585, 714 και 907 αντίστοιχα.
Καταλήγοντας, οι συντάκτες της έκθεσης υπογραµµίζουν
πως, παρ' όλο που τα µέλη της Τρόικας ισχυρίζονται ότι η
µόνη ευθύνη για τις επιπτώσεις των µνηµονίων βρίσκεται στο
ελληνικό κράτος, αυτό είναι «ψευδές», διότι οι υπογραφές στα
τρία µνηµόνια ήταν «κοινές».
«Ως εκ τούτου, η ευθύνη για την παραβίαση του δικαιώµατος στη σίτιση είναι επίσης κοινή», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι η ευθύνη των κρατών -µελών της ευρωζώνης
θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι «πολύ µεγαλύτερη,
δεδοµένων των αποδεικτικών στοιχείων της άµεσης παρέµβασης ή ακόµη και της επιβολής των κρατών-µελών στην
Ελλάδα προκειµένου να υπογράψει τα µνηµόνια».

Η ∆ΕΗ «κόβει» το ρεύµα σε Χαλυβουργική και ΛΑΡΚΟ

Απ οφασισµέν η ν α διεκδικήσει µε κάθε
τρόπο τα οφειλόµεν α από τους µεγάλους βιοµηχ αν ικούς καταν αλωτές εµφαν ίζεται η ∆ΕΗ η
οποία µετά αποφάσισε ν α ‘’κατεβάσει διακόπτες’’ στην Χαλυβουργική εν ώ εν τός των
επόµεν ων ηµερών προχ ωρά στην διακοπή
ηλεκτροδότησης στη ΛΑΡΚΟ για χ ρέη περίπου
280 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα προχ ωρεί σε όλες τις ν οµικές
κιν ήσεις που έχ ει στη διάθεση της προκειµέν ου ν α διασφαλίσει ότι πράγµατι θα διακοπεί
η ηλεκτροδότηση της Χαλυβουργικής από τον
Α∆ΜΗΕ και βεβαίως ότι το ίδιο θα γίν ει µε
όλους του µεγάλους καταν αλωτές που δεν
ρυθµίζουν τις οφειλές τους.

Η συνέχεια στη σελ. 8
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θριάσιο-3

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

«Επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας
Παιδιατρικού Νοσοκοµείου στη ∆υτική Αθήνα»

Τ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΛΑΪΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ην επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας Παιδιατρικού Νοσοκοµείου στη ∆υτική Αθήνα,
επισηµαίνει µε Ερώτηση που κατέθεσε στη
Βουλή ο Τοµεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής
της Ν∆, Βουλευτής Β' Αθηνών, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογραµµίζει ότι τα προάστια
της ∆υτικής Αθήνας αποτελούν, εδώ και δεκαετίες, το πλέον πυκνοκατοικηµένο τµήµα όλου
του Λεκανοπεδίου, µε πληθυσµό που ξεπερνά
τους 1.000.000 κατοίκους.
«Οι πολίτες των περιοχών αυτών χρειάζεται
κάθε φορά να διανύουν τεράστιες αποστάσεις,
προκειµένου να περιθάλπουν τα παιδιά τους,
όταν κρίνεται αναγκαίο», τονίζει χαρακτηριστικά,

αφού, όπως επισηµαίνει, τα µόνα κατ’ εξοχήν
δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα της Αττικής που
µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ανήλικων ασφαλισµένων σήµερα είναι µόλις τρία για
όλη την Αθήνα.
«Την ίδια στιγµή, η Πολιτεία συνεχίζει να µη
δίνει την παραµικρή απόκριση στο διαχρονικό
αίτηµα των κατοίκων της ∆υτικής Αττικής για τη
δηµιουργία Παιδιατρικού Νοσοκοµείου στην εν
λόγω περιοχή, προκειµένου να εξυπηρετεί και να
καλύπτει τις ανάγκες των ασφαλισµένων τέκνων
τους. Αξίωση που, σε κάθε περίπτωση, είναι όχι
µόνο εύλογη, αλλά, κυρίως, δίκαιη και επιτακτική», καταλήγει συγκεκριµένα ο Βουλευτής Β'
Αθηνών.

Ο

λοκληρώνονται σήµερα οι Λαϊκές Συνελεύσεις, που πραγµατοποιούνται τις
τελευταίες εβδοµάδες σε ολόκληρο το

Χαϊδάρι .
Η σηµερινή Λαϊκή Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί στις 7 µ.µ., στο Κέντρο, στην ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, Στρατ. Καραϊσκάκη 138 και Επαύλεως.
Η συµµετοχή των δηµοτών στις συνελεύσεις
ενισχύει την άµεση επικοινωνία που σταθερά επιδιώκουµε ως ∆ηµοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια.
Στις Λαϊκές Συνελεύσεις αναπτύσσεται πλούσιος
διάλογος, γίνεται κριτική και αναφορά στα προβλήµατα και υπάρχει πλούτος εποικοδοµητικών προτάσεων. Αποτελούν κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη
µας, γιατί θέλουµε τον πολίτη συµµέτοχο και όχι
θεατή των εξελίξεων.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Εξουδετέρωση – Καταστροφή µη εκραγέντων Πυροµαχικών στην 112ΠΜ Ελευσίνας στις 25/11

Σ

ε συν έχ εια της 19-11-2018
σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε σχ ετικά µε την εξουδετέρωση
π υροµαχ ικού π αλαιού τύπ ου π ου
εν τοπίστηκε εν τός του Στρατιωτικού
Αεροδροµίου Ελευσίν ας σας γν ωρίζουµε ότι, σχ εδιάστηκε η εξουδετέρωση
του την Κυριακή 25 Νοεµβρίου 2018
και ώρα 09:00 µε µέγιστη διάρκεια της
επιχ είρησης µέχ ρι τέσσερις (04) ώρες.
Όπως αν αφέρθηκε εκ’ µέρους του
Στρατιωτικού Αεροδροµίου έχ ουν ληφθεί όλα τα προβλεπόµεν α µέτρα ασφα-

λείας (καθοδήγηση µέρους του ωστικού
κύµατος και θραυσµάτων εν τός του
αεροδροµίου και µείωση της έν τασης
του µε τη δηµιουργία αν αχ ωµάτων ,
εκκέν ωση περιοχ ής περιµετρικά του
σηµείου αν εύρεσής του) µε σκοπό την
αποφυγή πρόκλησης επισφαλών καταστάσεων . Όµως υπήρξε εν ηµέρωση
ότι θα πρέπει ν α ληφθούν µέτρα ασφαλείας και συγκεκριµέν α η µέγιστη
ακτίν α ζών ης της οργαν ωµέν ης αποµάκρυν σης σύµφων α µε το αν ωτέρω
σχ ετικό αν έρχ εται σε 1407 µέτρα και
περιλαµβάν ει περιοχ ές µε κατοικίες και

επιχ ειρήσεις κυρίως στο ∆ήµο Ασπροπύργου και στον ∆ήµο Ελευσίν ας.
Ειδικότερα συµπεριλαµβάν ον ται περιοχ ές µε κατοικίες βορείως και αν ατολικά του Στρατιωτικού Αεροδροµίου
όπ ως «Αεροδρόµιο», «Γκορυτσά»,
«Τρύπ α
Αλεπ ούς»,
«Κόκκιν η
Εκκλησιά», «Ψάρι» και «Θερµοκήπια».
Με βάση τα αν ωτέρω, επειδή, το
σηµείο όπου θα λάβει χ ώρα η εξουδετέρωσης του πυροµαχ ικού, συν ορεύει
µε συν οικίες, για τους πολίτες που διαµέν ουν ή/και εργάζον ται στις αν αφερόµεν ες π εριοχ ές έχ ουν εκδοθεί
οδηγίες από τον ∆ήµο Ασπροπύργου
οι οποίες και αν ακοιν ών ον ται.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε, κ. Νικόλαος Μελετίου, εν ηµερών ει τους
Πολίτες που διαµέν ουν , έχ ουν επιχ ειρήσεις ή εργάζον ται στις περιοχ ές –
συν οικίες, «Αεροδρόµιο», «Γκορυτσά», «Τρύπα Αλεπούς», «Κόκκιν η
Εκκλησιά», «Ψάρι» και «Θερµοκήπια»,
για την προγραµµατισµέν η επιχ είρηση
εξουδετέρωσης µίας (1) βόµβας του Β΄
Παγκόσµιου Πολέµου, πολύ µεγάλης
ισχ ύος (500 λιµπρών /lb), που βρέθηκε

στο χ ώρο της 112ης Πτέρυγας Μάχ ης
της Πολεµικής Αεροπορίας (Αεροδρόµιο Ελευσίν ας).
Η όλη επιχείρηση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή, 25 Νοεµβρίου 2018, µε µέγιστη διάρκεια
τέσσερις (4) ώρες, δηλαδή, από τις
09:00 έως τις 13:00.
Επειδή, το σηµείο όπου θα λάβει
χ ώρα η προσπάθεια εξουδετέρωσης
της βόµβας, συν ορεύει µε τη συν οικία
του Ασπροπύργου «Αεροδρόµιο», οι
κάτοικοι της εν λόγω περιοχ ής, θα
πρέπει ν α αποµακρυν θούν από τις
οικίες τους.
Επίσης, επιβάλλεται η µεταστάθµευση
τω οχ ηµάτων τους, έξω από την
επικίν δυν η ζών η.
Ταυτόχ ρον α οι ιδιοκτήτες κατοικιών
και επιχ ειρήσεων θα πρέπει ν α αφήσουν αν οιχ τά τα τζάµια των σπιτιών
και των άλλων εγκαταστάσεων τους,
για ν α αποφύγουν τη θραύση τους,
στην απευκταία περίπτωση έκρηξης,
εξαιτίας του ωστικού κύµατος.
,Υ π ογραµµίζεται ότι,
η π λέον
επικίν δυν η ζών η, στην απευκταία
π ε ρ ί π τ ωΣυνεχίζεται στη σελ. 13

4-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
33ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 518
ΘΕΜΑ: Αν απροσαρµογή Τελών
Χρήσεως Υπεδάφ ους ∆ήµου
Ασπροπύργου, έτους 2019.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 15η
Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ.
27412/9-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 67, του
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 20
και απόντα τα 13, και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε
αριθµ. 33ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 528
ΘΕΜΑ: Μετον οµασία του τµήµατος της Λεωφ όρου ∆ηµοκρατίας, από την διασταύρωση
της µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως την
πύλη της 2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών - Στρατόπεδο Κ.
ΣΕΕΜΑΝ και ον οµατοδοσία της
γειτν ιάζουσας πλατείας µε το
αν ωτέρω Στρατόπεδο, προς
τιµήν του αποβιώσαν τος Ταξίαρχου ε.α. και ∆ιοικητή της Α`
Μοίρας Καταδροµών έτους
1974, Γεώργιου Παπαµελετίου.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
15η Νοεµβρίου 2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αρ-

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
2)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 8ο θέµα της ηµερησίας διάταξης
µε τίτλο: «Αναπροσαρµογή Τ ελών
Χρήσεως Υπεδάφους ∆ήµου
Ασπροπύργου, έτους 2019»
έθεσε υπόψη των µελών του
συµβουλίου, την υπ’ αριθµ.
427/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία έχει ως
εξής:

ρξη της συν εδρίασης και
εισηγούµεν ος το 3ο Θέµα της
Ηµερήσιας διάταξης:
Θέτει υπόψη των µελών:
Την υπ’ αριθµ. 689/21-08-2018
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Φιλ. Πάνου
που έχει ως εξής:
Θέµα: « Αναπροσαρµογή τελών
χρήσεως υπεδάφους έτους 2019
».

Αξιότιµε, Κύριε Πρόεδρε,
προκειµένου η Οικονοµική
Υπηρεσία να προβεί στην
σύνταξη του προσχεδίου του
προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2019, όπου προσδιορίζονται τα Έσοδα και τα Έξοδα
του ∆ήµου για κάθε οικονοµικό
έτος , πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ που
εγκαθιστούν τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικτύου
αποχέτευσης , ύδρευσης, αποθηκών , βενζιναντλιών ή που χρησιµοποιούν κατ΄ άλλο τρόπο το
υπέδαφος των κοινόχρηστων
χώρων του ∆ήµου.
Το τέλος χρήσεως Υπεδάφους
προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 13 του από
24/09/1958 Β. ∆/τος και τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006.
Λαµβάνοντας υπόψη την µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών στα ∆ιοικητικά Όρια του
∆ήµου µας αλλά και το όφελος
έχει
προκύψει
κατά
που
περίπτωση για όσους χρησιµοποιούν το Υπέδαφος, προτείνουµε προς την Οικονοµική Επιτροπή την µηδενική αναπροσαρµογή των συντελεστών ως εξής :

Μέχρι 30/06/2018 εισπράχθηκαν
– βεβαιώθηκαν 13.668,90€ (Κ.Α.
2119.006).
Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ
πολύ όπως εισηγηθείτε στα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής για
να αποφασίσουν επί τούτου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν.
Λαµβάνοντας το λόγο οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Ι. Ηλίας και Ε.
Παπανικολάου δεν ψηφίζουν το
θέµα και προτείνουν να παραµείνουν ίδιοι οι συντελεστές των
τελών χρήσεως υπεδάφους έτους
2019.
Στη συνέχεια ο Κος Πρόεδρος,
πρότεινε προς τα µέλη την µείωση
των συντελεστών τελών υπεδάφους για το 2019 κατά 10% .

Τα µέλη αφού άκουσαν τον κ.
Πρόεδρο και αφού έλαβαν
υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 689/21-08-2018
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικ.
Υπηρεσίας.
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
αποφ ασ ίζουν

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Τέσσερις (4)
δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ. 1)
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 2) ∆ΗΜ. ΚΑΓΙΑΣ 3)
ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 4)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ εγκρίν ουν
την µείωση των συν τελεστών
τελών υπεδάφ ους για το 2019
κατά 10% κατά συν έπεια οι
συν τελεστές τελών υπεδάφ ους
του έτους 2019 διαµορφ ών ον ται
ως κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 )ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
2)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

έτους 2019 κατά 20%, τάχθηκαν
δεκαεννιά (19) µέλη του συµβουλίου,
και ονοµαστικά οι κ.κ.:
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κατά, τάχθηκε έν α (1) µέλος του
συµβουλίου, και ον οµαστικά ο κ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ.
και αποφ ασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει την Αν απροσαρµογή
Τελών Χρήσεως Υπεδάφ ους
∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019,
µε µείωση των συν τελεστών τους
κατά 20% , οι οποίοι, κατά συν έπεια, διαµορφ ών ον ται ως κατωτέρω:

Αφού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται
ως κατωτέρω, πήρε δε αύξον τα αριθµό 518/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

«Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έν α-

ιθµ. 27412/9-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 67, του
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 20 και απόντα τα 13, και ονοµαστικά:

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε
το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό
427».
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος, κο Νικόλαος Μελετίου, ο
οποίος πρότεινε την µείωση των
συντελεστών Τελών Χρήσεως Υπεδάφους για το 2019 κατά 20% .
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κ.
Αλέξανδρος Τσοκάνης, ο οποίος
πρότεινε µηδενική αναπροσαρµογή
των συντελεστών των εν λόγω Τελών
και σηµείωσε ότι θα πρέπει να διεκδικηθούν και περισσότερα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•Την υπ’ αριθµ. 427/2018 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής,
•την πρόταση του ∆ηµάρχου, κ.
Νικόλαου Μελετίου,
•την πρόταση του εκπροσώπου της
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κ. Αλέξανδρου
Τσοκάνη,
•Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,
•Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ της Μείωσης Τελών Χρήσεως
Υπεδάφους ∆ήµου Ασπροπύργου,

5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 2 )ΠΑΠΑΝΙΚΟΛ ΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ.
Αντώνιος Καραµπούλας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 18ο θέµα της
ηµερησίας διάταξης µε τίτλο:
«Μετον οµασία του τµήµατος της
Λεωφ όρου ∆ηµοκρατίας, από
την διασταύρωση της µε τη
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως την πύλη της
2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών Στρατόπεδο Κ. ΣΕΕΜΑΝ και
ον οµατοδοσία της γειτν ιάζουσας πλατείας µε το αν ωτέρω
Στρατόπεδο, προς τιµήν του
αποβιώσαν τος Ταξίαρχου ε.α.
και ∆ιοικητή της Α` Μοίρας
Καταδροµών έτους 1974, Γεώργιου Παπαµελετίου», έδωσε τον
λόγο στον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, κο Νικόλαο Ι. Μελετίου, για
ν α τοποθετηθεί, επί του αν ωτέρω θέµατος.
Λαβών τον λόγο ο κος ∆ήµαρχος, ανέφερε στο Σώµα το πέρα-

σµα ενός σχεδόν χρόνου από την
απώλεια, του Τ αξίαρχου ε.α. και
∆ιοικητή της Α` Μοίρας Καταδροµών έτους 1974, Γεώργιου
Παπαµελετίου, ο οποίος άφησε
το στίγµα του σύγχρονου Έλληνα
Ήρωα, γιατί µε την Ηρωική του
προσπάθεια, κατάφερε να κρατήσει το Αεροδρόµιο της Λευκωσίας
στα χέρια του, παρ’ όλες τις πιέσεις που δέχτηκε από τους ∆ιεθνής Οργανισµούς, αλλά κυρίως
από τον Εισβολέα, ώστε σήµερα
το Αεροδρόµιο να είναι Ουδέτερη
Ζώνη.
Για να απονεµηθεί, στην µνήµην
του Σύγχρονου αυτού Ήρωα,
ελάχιστος Φόρος Τ ιµής, πρότεινε
στο Σώµα, την µετονοµασία τµήµατος της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, από την διασταύρωση της
µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως την πύλη
της 2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών Στρατόπεδο Κ. ΣΕΕΜΑΝ, καθώς
και την ονοµατοδοσία, της γειτνιάζουσας πλατείας µε το ανωτέρω
Στρατόπεδο, σε οδό και πλατεία
Ήρωα Τ αξιάρχου ε.α. Γεώργιου
Παπαµελετίου, διότι η παρακαταθήκη που αφήνει στον Τ όπο
του, αλλά και στο Στρατόπεδο
που υπηρέτησε για τις νεώτερες
γενεές στρατιωτών, είναι τεράστιας
σηµασίας.
Ο Κος ∆ήµαρχος επίσης,
ενηµέρωσε το Σώµα, πως στην εν
λόγω πλατεία, σύντοµα θα
τοποθετηθεί και ο ανδριάντας του
εκλιπόντος Τ αξιάρχου ε.α., και
∆ιοικητή της Α` Μοίρας Καταδροµών έτους 1974, Γεώργιου
Παπαµελετίου, ο οποίος θα φιλοτεχνηθεί από Καλλιτέχνη.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά

την προαν αφ ερόµεν η διαδικασία και αφ ού έλαβε υπόψη:
•Την εισήγηση του Προέδρου,
κου Αν τών ιου Καραµπούλα,
•Την τοποθέτηση και πρόταση, του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, κου Νικολάου Ι. Μελετίου,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Μετον οµασίας
του τµήµατος της Λεωφ όρου
∆ηµοκρατίας, από την διασταύρωση της µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
έως την πύλη της 2ης Μοίρας
Αλεξιπτωτιστών - Στρατόπεδο
Κ. ΣΕΕΜΑΝ και ον οµατοδοσία
της γειτν ιάζουσας πλατείας µε
το
αν ωτέρω
Στρατόπεδο,
καθώς και της τοποθέτησης
αν δριάν τα, προς τιµήν του
αποβιώσαν τος Ταξίαρχου ε.α.
και ∆ιοικητή της Α` Μοίρας
Καταδροµών έτους 1974, Γεώργιου Παπαµελετίου, τάχθηκαν
είκοσι (20) µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά οι κ.κ.:

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)
ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η
ΣΟΥΛΑ
14)
ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)
Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
16)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)
Μ Α Λ Α Μ Α ΤΑ Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)
ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)
ΝΙΚΟΠΟΛ Ι∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
20)
Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
και
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίν ει την Μετον οµασία
του τµήµατος της Λεωφ όρου
∆ηµοκρατίας, από την διασταύρωση της µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
έως την πύλη της 2ης Μοίρας
Αλεξιπτωτιστών - Στρατόπεδο
Κ. ΣΕΕΜΑΝ, και την ον οµατοδοσία της γειτν ιάζουσας πλατείας µε το αν ωτέρω Στρατόπεδο, καθώς και της τοποθέτησης
αν δριάν τα σε αυτήν , προς
τιµήν του αποβιώσαν τος Ταξίαρχου ε.α. και ∆ιοικητή της Α`
Μοίρας Καταδροµών έτους
1974, Γεώργιου Παπαµελετίου.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα
αριθµό
528/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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Η Λίνα Νικολακοπούλου
τον ∆εκέµβριο στη Λέσχη
Ανάγνωσης Μεγάρων

Την Κυριακή 16
∆εκεµβρίου, η Λίνα
Νικολακοπούλου θα
βρεθεί στην αίθουσα
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων, καλεσµένη από την Λέσχη
Ανάγνωσης. Επιλέχθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου να «κλείσει»
την δεκάχρονη πορεία
της Λέσχης µε την
ελπίδα η νέα δεκαετία της να σηµαδευτεί από µια σταθερή και επιτυχηµένη πορεία όπως και η πρώτη.
Καθώς η ποιήτρια-στιχουργός έχει ένα τρόπο γραφής
πολύ ισχυρό και ιδιαίτερο, όταν εισχώρησε στο χώρο του
τραγουδιού επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τον ελληνικό
στίχο.
Ο λόγος της είναι σύνθετος, σε θέµατα ερωτικά αλλά
και κοινωνικά, χρησιµοποιεί µεταφορές, νεολογισµούς και
έντονες εικόνες, πολλές φορές υπερρεαλιστικές.
Η εκδήλωση θα επενδυθεί µε ζωντανή µουσική και τραγούδια.
Είσοδος Ελεύθερη

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο ∆ήµου Ασπροπύργου
ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ 12ΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου µας,
σας προσκαλούν , στην πρώτη διάλεξη της 12ης περιόδου λειτουργίας του Αν οιχτού – Λαϊκού
Παν επιστηµίου (2018-2019),
τη ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου 2018, στις 19:30.
Οµιλητής θα είν αι, ο Επίτιµος Αρχηγός του ΓΕΣ Στρατηγός ε.α κ. Φραγκούλης Φράγκος,µε
θέµα:
«∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΘΝΙΚΗ
ΑMΥΝΑ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ».
Η διάλεξη θα δοθεί στην ισόγεια Αίθουσα Εκδηλώσεων ( ∆. Καλλιέρη )
του Πν ευµατικού Κέν τρου
Μετ΄ εξαιρέτου τιµής,

Μελέτιος Ι. Μπουραν τάς
Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Νικόλαος Ι. Μελετίου
∆ήµαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡ∆ΑΡΑ!

O ∆ήµαρχος Μιχάλης Σελέκος, βράβευσε τη Χαιδαριώτισσα Ολυµπιονίκη στην Άρση Βαρών

Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα
19/11 στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου, ο ∆ήµαρχος Μιχάλης
Σελέκος, βράβευσε τη Χαιδαριώτισσα νεαρή Ολυµπιονίκη
στην Άρση Βαρών στην κατηγορία των 58 kg, Μαρία
Καρδαρά, η οποία λίγες
ηµέρες πριν θριάµβευσε
στους Ολυµπιακούς Νέων
που
πραγµατοποιήθηκαν
στο Μπουένος Άιρες της
Αργεντινής.
Την πρωταθλήτρια συνόδευσε η προπονήτριά της
Άννα Στρούµπου καθώς και
η Ολυµπιονίκης Βούλα
Ζυγούρη. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε πολύ ζεστό κλίµα, εκ µέρους της διοίκησης παρόντες ήταν ο Αντιδήµαρχος Παιδεία, Πολιτισµού και Αθλητισµού Νίκος Καραγιάννης και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βασίλης Παντελάρος. Ο ∆ήµαρχος, αφού καλωσόρισε τους προσκεκληµένους, συνεχάρη εγκάρδια τη Μαρία Καρδάρά βραβεύοντάς τη για τις διακρίσεις της.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι είναι πολύ σηµαντική η συνεισφορά της στο άθληµα µιας και το διαφηµίζει σε πανελλαδικό επίπεδο, τη στιγµή που τα µέσα και η απαραίτητη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισµού έχει σηµαντικά περικοπεί. Της ευχήθηκε υγεία και πολλές ακόµα επιτυχίες στου Πανελλήνιους αγώνες που θα πραγµατοποιηθούν σε
λίγες ηµέρες. Τέλος, συνοµίλησαν για αρκετή ώρα µε την προπονήτριά της και την Ολυµπιονίκη, για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει το άθληµα, αλλά και πιο ειδικά η γυναίκααθλήτρια.

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018

6-θριάσιο

Το Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής
σταθερά αρωγός εκεί που υπάρχουν ανάγκες
Απ οστολή ειδών π ρώτης ανάγκης στα Κέντρα Υπ οδοχής και
Ταυτοπ οίησης (ΚΥΤ) Λέσβου, Χίου και Φυλακίου Έβρου

∆ΗΜΟΣ

ΙΛΙΟΥ:

Συνεχίζονται τα σεµινάρια
της Σχολής Γονέων
Προσχολικής Ηλικίας

Μ

ετά τη συν άν τηση της Σχ ολής
Γον έων Προσχ ολικής Ηλικίας,
π ου π ραγµατοπ οιήθηκε την
Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018 στον κατάµεστο 7ο Βρεφον ηπιακό Σταθµό, όπου
ο Καθηγητής Αν απτυξιακής Ψυχ ολογίας
στη Σχ ολή Αν θρωπιστικών Επιστηµών
του Ελλην ικού Αν οικτού Παν επ ιστηµίου κ. Κων σταν τίν ος Πετρογιάν ν ης αν έπτυξε το θέµα «Οι φόβοι στα
µικρά παιδιά: Σηµασία και διαχ είριση»,
αγγίζον τας παραµέτρους που απασχ ολούσαν ιδιαίτερα τους γον είς, το επόµεν ο σεµιν άριο είν αι προγραµµατισµέν ο
για σήµερα Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018
και ώρα 17.30, µε θέµα «Αυτον όµηση
των παιδιών », στο ∆ηµαρχ ιακό Μέγαρο
«Βασίλειος Κουκουβίν ος».
Το θέµα θα εισηγηθούν η Αν απτυξιακή Ψυχ ολόγος MSc Αφροδίτη Κορογιαν ν άκη και η Θεραπεύτρια Λόγου &

Οµιλίας MSc Ιωάν ν α Καραβαγγέλη,
µέλη της διεπιστηµον ικής οµάδας του
Τµήµατος Πρώιµης Παρέµβασης του
Ιδρύµατος Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», στο
πλαίσιο της συν εργασίας µε τον ∆ήµο
Ιλίου για τη σωστή εν ηµέρωση και την
κατάλληλη υποστήριξη των γον έων .
Όπως δηλών ει ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου
Νίκος Ζεν έτος:«Από τη µεγάλη συµµετοχ ή στη Σχ ολή Γον έων Προσχ ολικής
Ηλικίας, φαίν εται ότι η θεµατολογία προκαλεί το έν τον ο εν διαφέρον των
γον έων , οι οπ οίοι στο τέλος κάθε
συν άν τησης κατακλύζουν µε πολλά
ερωτήµατα τους εξαιρετικούς και καταρτισµέν ους οµιλητές.
Το επόµεν ο σεµιν άριο αφορά το
πολύ σηµαν τικό ζήτηµα της αυτον όµησης των παιδιών , η οποία διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην οµαλή
εξέλιξη του παιδιού και στην ισχ υροποίηση της προσωπικότητάς του.»
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α επικοιν ων ούν µε τη ∆ιεύθυν ση Προσχ ολικής
Αγωγής και συγκεκριµέν α µε την Προϊσταµέν η ∆ιεύθυν σης κυρία Ακίν δυν η
Κρητικού στο τηλέφων ο 2132030178.

ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Οµιλία µε θέµα: «Πρόληψη των καρκίνων
του πεπτικού συστήµατος»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, σε συν εργασία µε το Κέν τρο Υ γείας Ελευσίν ας, διοργαν ών ει στα πλαίσια του Εθν ικού Πιλοτικού προγράµµατος Πρόληψης και Προαγωγής της Υ γείας των ηλικιωµέν ων ΗΠΙΟΝΗ, οµιλία µε
θέµα:«Πρόληψη των καρκίν ων του πεπτικού συστήµατος».
Εν ηµέρωση στα µέλη και των 3 παραρτηµάτων του ΚΑΠΗ, θα πραγµατοποιήσουν επισκέπτριες υγείας του Κέν τρου Υ γείας Ελευσίν ας.
Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 2018, ώρα 10 π.µ. ΚΑΠΗ Μαγούλας.
Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2018, ώρα 09:30 στο Α’ ΚΑΠΗ
Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018, ώρα 10:00 π.µ. στο Β’ ΚΑΠΗ.
ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ

Η Περιφέρεια Αττικής παραµέν ει σταθερά στο πλευρό των ευάλωτων κοιν ων ικών
οµάδων . Συγκεκριµέν α, το Κέν τρο ∆ιαχ είρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασµού των
σηµείων διαµον ής προσφύγων της Περιφέρειας Αττικής (Κέν τρο Logistics) απέστειλε είδη πρώτης αν άγκης στα Κέν τρα Υ ποδοχ ής και Ταυτοποίησης (ΚΥ Τ)
Λέσβου, Χίου και Φυλακίου Έβρου, αν ταποκριν όµεν ο σε αίτηµα της Γεν ικής Γραµµατείας Υ ποδοχ ής του Υ πουργείου Μεταν αστευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα το Κέν τρο προµήθευσε: 5.468 κουβέρτες, 1.670 υπν όσακους και 9.132 είδη προσωπικής
υγιειν ής.
Το Κέν τρο Logistics, αν αγν ωρισµέν ο ήδη ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική,
συν εχ ίζει ν α συν δράµει µε υλικά πρώτης αν άγκης τους χ ώρους των κέν τρων φιλοξεν ίας προσφύγων και µεταν αστών καθώς και κοιν ων ικές δοµές και ν α στέκεται
αρωγός στις αν άγκες που κάθε φορά προκύπτουν , σε συν εργασία µε τους αρµόδιους φορείς.

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018
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∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ:

Ταυτοποιήθηκαν τρία ακόµα µέλη της
συµµορίας µετασχηµατιστών της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.,

ΑΝΑΛΗΘΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Εφιστάται η προσοχή των δηµοτών

∆ιέπραξαν συνολικά (146) κλοπές σε διάφορες περιοχές
της Βοιωτίας, Εύβοιας και των Ερυθρών

Η

έρευνα της Αστυνοµίας για τις
κλοπές µετασχηµατισµών της
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. έφερε αποτελέσµατα, αφού ταυτοποιήθηκαν τρία ακόµα
µέλη της οργανωµένης εγκληµατικής
οµάδας που δρούσε σε Βοιωτία, Εύβοια
και Αττική, σύµφωνα µε το tvstar.gr.
Να θυµίσουµε ότι τον Μάρτιο, δύο από
τα µέλη της οµάδας συνελήφθησαν µε
τον έναν να ταυτοποιείται ως συνεργός.
Το Τµήµα Ασφαλείας Θηβών εξιχνιάσθηκαν επιπλέον κλοπές από διάφορες
περιοχές της Βοιωτίας (Ακραίφνιο,
Ασωπία, Βάγια, Νεοχώρι, Ελλοπία,
Θεσπιές, Θήβα, Κάστρο, Κόκκινο, Λουτούφι, Μουρίκι, Νεοχωράκι, Πλαταιές και
Ύπατο) και των Ερυθρών Αττικής.
Την προανάκριση ανέλαβε το Τµήµα
Ασφαλείας Θηβών και η δικογραφία που
σχηµατίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών.
Να αναφέρουµε ότι η ζηµιά που υπέστη
ο Οργανισµός είναι περίπου 232.500
ευρώ, µε την συνολική ζηµιά να ξεπερνά
τις 730.000 ευρώ.
Η
επίσηµη
Αστυνοµίας:

ανακοίνωση

της

Εξιχνιάσθηκαν (71) επιπλέον κλοπές
µετασχηµατιστών της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., οι
οποίες είχαν διαπραχθεί από οργανωµένη εγκληµατική οµάδα που δρούσε σε
διάφορες περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοιας και των Ερυθρών Αττικής
Από το Τµήµα Ασφαλείας Θηβών, στο
πλαίσιο της συνεχιζόµενης έρευνας, ταυτοποιήθηκαν (3) ακόµα µέλη της
Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε, Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο που είχε εντοπισθεί το Νοέµβριο του 2017, έµφορτο µε πηνία
µετασχηµατιστών, ήταν ένα από τα οχή-

µατα που χρησιµοποιούσε η οµάδα στην
παράνοµη και εξακολουθητική δράση της
Σηµειώνεται ότι (2) εκ των µελών της
οµάδας, είχαν συλληφθεί τον περασµένο
Μάρτιο, ένας συνεργός τους είχε ταυτοποιηθεί, ενώ τότε είχε διακριβωθεί ότι
ενέχονται στη διάπραξη συνολικά (146)
κλοπών µετασχηµατιστών
Η επιπλέον ζηµιά που υπέστη ο Οργανισµός εκτιµάται στις (232.493,67) ευρώ,
µε τη συνολική ζηµιά να υπερβαίνει τις
(730.000) ευρώ
Από το Τµήµα Ασφαλείας Θηβών, στο
πλαίσιο της συνεχιζόµενης αστυνοµικής
έρευνας, σχετικά µε τη δράση οργανωµένης εγκληµατικής οµάδας, η οποία
ενέχεται στη διάπραξη σωρείας κλοπών
µετασχηµατιστών της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.,
εξιχνιάσθηκαν (71) επιπλέον κλοπές από
διάφορες περιοχές της Βοιωτίας (Ακραίφνιο, Ασωπία, Βάγια, Νεοχώρι,
Ελλοπία, Θεσπιές, Θήβα, Κάστρο, Κόκκινο, Λουτούφι, Μουρίκι, Νεοχωράκι, Πλαταιές και Ύπατο) και των Ερυθρών Αττικής.

Ταυτοποιήθηκαν τρία (3) ακόµη µέλη
της, αλλοδαποί ηλικίας 27, 29 & 47 ετών,
σε βάρος των οποίων σχηµατίσθηκε
συµπληρωµατική δικογραφία για σύσταση και συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, διάπραξη διακεκριµένων περιπτώσεων κλοπών και φθορών και παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών
εγκαταστάσεων.
Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε, Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο που βρέθηκε εγκαταλελειµµένο αρχές Νοεµβρίου του 2017, σε αγροτική περιοχή του Καπαρελλίου Βοιωτίας,
έµφορτο µε δέκα (10) πηνία µετασχηµατιστών και πληθώρα διαρρηκτικών εργαλείων, ήταν ιδιοκτησίας του 47χρονου και
αποτελούσε ένα από τα οχήµατα που

χρησιµοποιούσαν οι δράστες, ως µέσο
για τη διευκόλυνση της συστηµατικής και
εξακολουθητικής εγκληµατικής τους δράσης.
Γίνεται µνεία ότι, δύο (2) από τα µέλη
της εν λόγω οµάδας, είχαν συλληφθεί
βραδινές ώρες τις 13-03-2018 στον
Ελαιώνα Βοιωτίας, κατόπιν καταδίωξης
του οχήµατος τους, από αστυνοµικούς
της Β’ Ο.Ε.Π.Τ.Α. της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας Βοιωτίας.
Από την ενδελεχή και εµπεριστατωµένη
έρευνα που είχε διενεργηθεί τότε από το
Τµήµα Ασφαλείας Θηβών, ταυτοποιήθηκε ένας ακόµη συνεργός τους και διακριβώθηκε ότι ενέχονται στη διάπραξη
συνολικά (146) κλοπών µετασχηµατιστών, σε διάφορες περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοιας και των Ερυθρών Αττικής
(σχετ. το από 15-03-2018 ∆ελτίου
Τύπου).
Η επιπλέον ζηµιά που υπέστη ο Οργανισµός ανέρχεται στις (232.493,67)
ευρώ, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η
συνολική ζηµιά υπερβαίνει τις (730.000)
ευρώ.
Την προανάκριση διενήργησε το Τµήµα
Ασφαλείας Θηβών, ενώ η συµπληρωµατική δικογραφία που σχηµατίσθηκε, θα
υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Θηβών.

Εφιστάται η προσοχή των συνδηµοτών µας στην
αναλήθεια του παρακάτω µηνύµατος που προωθείται µέσω του διαδικτύου. Η αναλήθεια προκύπτει
κι από το γεγονός ότι γίνεται αναφορά στον πρώην
∆ήµο Άνω Λιοσίων που, από το 2010, έχει ενσωµατωθεί στο ∆ήµο Φυλής.
‘’ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.
ΕΧΟΥΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ- ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ Η ΟΠΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ 11 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΙΡΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 2
ΕΤΩΝ.
Η ΜΑΙΡΗ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ
ΤΩΡΑ ∆ΕΝ
ΥΠΗΡΞΕ
ΚΑΝΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ΟΤΙ
ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ.
ΤΩΡΑ
ΟΜΩΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΑΡΚΕΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ WASHINGTON ΤΩΝ Η.Π.Α ΚΑΙ
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΜΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΟ
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΑΣ ΕΚΕΙ.
∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΝΟΙΚΙ, ΟΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ∆ΙΝΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ Ε MAIL ΣΕ
ΚΑΠΟΙΟΝ.
ΣΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΠΟΛΥ
ΝΑ
ΤΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΚΟΡΗ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.’’
∆ήµος Φυλής

8-θριάσιο

ΟΑΕ∆: Τα νέα προγράµµατα απασχόλησης
- Κοινωφελής εργασία σε 56 ∆ήµους

Τα δύο νέα καινοτόµα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, για τη στήριξη άνεργων νέων έως 29 ετών και πρώην
αυτοαπασχολούµενων, προκειµένου να στήσουν τη δική τους
επιχείρηση, αναλύει, µεταξύ άλλων,
η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού,
Μαρία Καραµεσίνη, σε συνέντευξή
της στο «Έθνος-Εργασία».
Η κ. Καραµεσίνη ανακοινώνει,
επίσης, νέο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας σε 56 ∆ήµους.
Ειδικότερα, όπως προαναγγέλλει
η κ. Καραµεσίνη, επί θύραις
βρίσκονται:
Πρόγραµµα προώθησης της αυτοαπασχόλησης άνεργων νέων έως
29 ετών, οι οποίοι θα βοηθηθούν
για την ωρίµανση της επιχειρηµατικής τους ιδέας και τη σύνταξη του
επιχειρηµατικού τους σχεδίου και
έπειτα θα στηριχθούν για την ίδρυση της επιχείρησής τους οικονοµικά,
µε επιχορήγηση κεφαλαίου, αλλά
και µε δωρεάν παροχή συµβούλων
από ειδικούς.
Πρόγραµµα «δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας» για άνεργους
πρώην
αυτοαπασχολούµενουςεργοδότες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια της
οικονοµικής κρίσης και στους
οποίους θα δοθεί επιχορήγηση για
να ξεκινήσουν µια νέα επιχειρηµατι-

κή δραστηριότητα µόνοι ή µαζί µε
άλλους.Η κ. Καραµεσίνη προσθέτει
ότι προβλέπεται να βγουν άµεσα τα
δύο προγράµµατα για πτυχιούχους
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από την υπουργό και τον υφυπουργό Εργασίας,
το πρώτο για 5.500 ανέργους
νέους πτυχιούχους που θα ασχοληθούν στον δηµόσιο τοµέα και το
δεύτερο για 10.000 πτυχιούχους
έως 39 ετών, που θα απασχοληθούν στον ιδιωτικό τοµέα. Έπεται,
ακόµα, ένα πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας σε 56 δήµους της
χώρας, για το οποίο θα υπάρξει
σύντοµα σχετική ενηµέρωση από το
υπουργείο Εργασίας.
«Η πολιτική µας ηγεσία έχει εξαγγείλει µια δέσµη προγραµµάτων για

Συναντήσεις του Βουλευτή
Αττικής Γιώργου Πάντζα
µε φορείς της Ελευσίνας

Στο επίκεντρο οι περεµβάσεις
του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας,
αναφ ορικά µε το παράλιο µέτωπο
της Ελευσίνας, τη µεταφ ρά του Κεντρικού
λιµένα και την ίδρυση Μητροπολιτικού
υδρατοδρόµοιου

Σ

υν αν τήσεις µε φορείς της Ελευσίν ας πραγµατοποίησε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ ΡΙΖΑ
Γιώργος Πάν τζας την Πέµπτη 15/11/2018, στο
πλαίσιο προγραµµατισµέν ων επαφών που έχ ουν
οριστεί για το επόµεν ο διάστηµα µε φορείς της περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριµέν α, ο κ. Πάν τζας συν αν τήθηκε µε τον
Πρόεδρο του Οργαν ισµού Λιµέν ος Ελευσίν ας κ. Κοιλάκο Σταµάτη, τον ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο του Οργαν ισµού Λιµέν ος Ελευσίν ας κ. Γαργαρέτα Χαράλαµπο,
τον ∆ιευθυν τή του Τελων είου Ελευσίν ας κ. Στρούφια
Παν αγιώτη, καθώς και µε τον Αρχ ιπλοίαρχ ο Λ.Σ.
Λιµεν άρχ η στο Κεν τρικό Λιµεν αρχ είο Ελευσίν ας κ.
Λαγούρο Αλέξαν δρο. Στις συν αν τήσεις παρέστη και ο
συν τον ιστής της Νοµαρχ ιακής Επ ιτροπ ής του
ΣΥ ΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής κ. Αν τών ης Καν ελλόπουλος.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν αφορούσαν στη λειτουργία και τους στόχ ους που έχ ει θέσει ο Οργαν ισµός και η ηγεσία του, αν αφορικά µε το παράλιο
µέτωπο της Ελευσίν ας και του λιµαν ιού της. Συγκεκριµέν α, π αρουσιάστηκαν απ ό τον ∆ιευθύν ον τα
Σύµβουλο του Οργαν ισµού κ. Γαργαρέτα Χαράλαµπο,
οι παρεµβάσεις που έχ ουν ήδη δροµολογηθεί και

88.500 ανέργους µέχρι το πρώτο
4µηνο του 2019», υπογραµµίζει η
∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆.
Σχετικά µε την αναστροφή του
brain drain, τονίζει ότι γίνονται αξιόλογες προσπάθειες από την
κυβέρνηση για την ανάσχεση της
φυγής του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας: «Το υπουργείο
Παιδείας ενισχύει την έρευνα µε τις
υποτροφίες σε διδάκτορες και µεταδιδάκτορες, τα προγράµµατα που
απευθύνονται στους πτυχιούχους
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η
ενθάρρυνση όσων έχουν φύγει στο
εξωτερικό να συνεργαστούν µε τις
εδώ επιχειρήσεις και δηµιουργήσουν οργανικούς δεσµούς µε την
Ελλάδα, είναι µερικά παραδείγµατα», εξηγεί η κ. Καραµεσίνη.

κάποιες βρίσκον ται σε στάδιο ολοκλήρωσης αν αφορικά µε τη µεταφορά του Κεν τρικού Λιµέν α στην περιοχ ή της Βλύχ ας, τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Υ δατοδροµίου, τα ν αυπηγεία Ελευσίν ας και σειρά άλλων
θεµάτων .
Κατά την παρουσίαση ο Πρόεδρος του Οργαν ισµού
κ. Κοιλάκος Σταµάτης τόν ισε και διαβεβαίωσε τους
παρισταµέν ους ότι όλο το φάσµα των δράσεων του
Οργαν ισµού εµπεριέχ ει ως κύρια χ αρακτηριστικά και
κριτήρια την βιώσιµη αν άπτυξη, το περιβαλλον τικό
αποτύπωµα, καθώς και το θετικό κοιν ων ικό και οικον οµικό ισοζύγιο της περιοχ ής.
Στην συν έχ εια ο κ. Πάν τζας από κοιν ού µε τον κ.
Γαργαρέτα Χαράλαµπο ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο του
Οργαν ισµού, τον κ. Κοιλάκο Σταµάτη Πρόεδρο του
Οργαν ισµού µετέβησαν στο Τελων είο Ελευσίν ας και
συν αν τήθηκαν µε τον ∆ιευθυν τή του Τελων είου κ.
Στρούφια Παν αγιώτη. Στην συν άν τηση ο κ. Στρούφιας εν ηµέρωσε τους συν οµιλητές του ότι το Τελων είο
της Ελευσίν ας αποτελεί το τρίτο µεγαλύτερο τελων είο
της χ ώρας από πλευράς εσόδων αν αφέρον τας χ αρακτηριστικά ότι τα περσιν ά έσοδα ήταν της τάξης του
1 δισ. 290 εκ. από εκτελων ίσεις και πρόστιµα που
βεβαιώθηκαν και εισπράχ τηκαν το προηγούµεν ο
έτος. Μάλιστα αν έφερε ότι όπως όλα δείχ ν ουν το εν
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Συγκεκριµέν α, σύµφων α µε πληροφορίες , η ∆ΕΗ ήδη
από τις αρχ ές Νοεµβρίου έχ ει εν εργοποιήσει τις διαδικασίες διακοπής της ηλεκτροδότησης και της ΛΑΡΚΟ
στέλν ον τας στον Α∆ΜΗΕ εν τολή απεν εργοποίησης των
µετρητών φορτίου.
Σύµφων α µε τον Κώδικα Προµήθειας, η κίν ηση αυτή
πρέπει ν α γίν ει εν τός δεκαηµέρου από την πρώτη επιστολή και πλέον θα πρέπει ο Α∆ΜΗΕ ν α προχ ωρήσει
στη διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Βεβαίως, στην περίπτωση της Χαλυβουργικής, παρά το
γεγον ός ότι η ∆ΕΗ έστειλε στον Α∆ΜΗΕ την εν τολή απεν εργοποίησης των µετρητών στις 2 Οκτωβρίου και την
δήλωση άρσης εκπροσώπησης στις 16 Οκτωβρίου, µέχ ρι
σήµερα – έν α µήν α αργότερα δηλαδή – ο ∆ιαχ ειριστής δεν
έχ ει «κατεβάσει» τους διακόπτες.
Από την πλευρά της η Χαλυβουργική ζήτησε παράταση
τριών µην ών επικαλούµεν η διαπραγµατεύσεις της µε τις
τράπεζες για την αν αχ ρηµατοδότηση των δαν είων της
ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο η συγκεκριµέν η επιχ ειρηµατολογία χ ρησιµοποιείται από την εταιρία όλα τα τελευταία χ ρόν ια που υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου για ν α λαµβάν ει παρατάσεις χ ωρίς ν α αν ταποκρίν εται στις υποχ ρεώσεις της
έν αν τι της ∆ΕΗ.
Τι προτείν ει η εταιρεία; «Κούρεµα» των δαν είων της.

Οπως γράφει από το 2016 στην έκθεση για την προηγούµεν η χ ρήση, «η διοίκηση της εταιρείας έχ ει προχ ωρήσει σε σύν ταξη του επιχ ειρηµατικού πλάν ου για την
περίοδο 2016 έως 2019 µε βάση το οποίο αν αµέν εται η
κάλυψη των ταµειακών αν αγκών από λειτουργικές δραστηριότητες, λαµβάν ον τας προηγουµέν ως υπόψη έν α
βέλτιστο ύψος δαν ειακών υποχ ρεώσεων που µπορεί ν α
εξυπηρετηθεί από τη µελλον τική λειτουργία της εταιρείας.
Το πλάν ο αυτό έχ ει ήδη κατατεθεί στις πιστώτριες τράπεζες και αν αµέν εται η επίσηµη πρόταση από την πλευρά τους». Σήµερα, περίπου δύο χ ρόν ια µετά, φαίν εται
πως πλησιάζει η ώρα που θα κρίν ει τόσο τις όποιες προτάσεις όσο και το µέλλον της εταιρείας.

λόγω ν ούµερο θα ξεπεραστεί κατά 100 εκ. για την
φετιν ή χ ρον ιά, δεδοµέν ου ότι όλοι οι επί µέρους
στόχ οι αν ά κωδικό έχ ουν επιτευχ τεί και ξεπεραστεί
κατά πολύ.
Αφού ευχ αρίστησε τον Βουλευτή Αττικής κ. Πάν τζα για το εν διαφέρον και την παρουσία του, αν αφέρθηκε στον ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο του Οργαν ισµού
Λιµέν ος Ελευσίν ας κ. Γαργαρέτα Χαράλαµπο επισηµαίν ον τας την εξαιρετική και καθοριστική συν εργασία που διατηρούν ως προς την επίτευξη του έργου
τους.
Τέλος, οι συν αν τήσεις ολοκληρώθηκαν µε την
επίσκεψη του κλιµακίου στο Κεν τρικό Λιµεν αρχ είο
Ελευσίν ας στο οποίο συν οµίλησαν µε τον Λιµεν άρχ η
Αρχ ιπλοίαρχ ο Λ.Σ. κ. Λαγουρό Αλέξαν δρο. Τόσο ο
Κεν τρικός Λιµεν άρχ ης Ελευσίν ας Αρχ ιπ λοίαρχ ος
Λαγουρός όσο και ο ∆ιευθύν ον τας Σύµβουλος του
Οργαν ισµού Λιµέν ος Ελευσίν ας κ. Γαργαρέτας τόν ισαν στον κ. Πάν τζα την άριστη και εποικοδοµητική
συν εργασία µεταξύ του Οργαν ισµού Λιµέν ος Ελευσίν ας και του Κεν τρικού Λιµεν αρχ είου Ελευσίν ας
αν τίστοιχ α, δεδοµέν ου ότι η στρατηγική στόχ ευση
του Οργαν ισµού σε θέµατα που αφορούν στον
θαλάσσιο κόλπο της Ελευσίν ας απαιτεί τη συν δροµή
του Λιµεν ικού σε επιχ ειρησιακό επίπεδο.

θριάσιο-9
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π.)

Επίσπευση αποφάσεων που εκκρεµούν σε αδειοδοτήσεις και τακτοποίηση
υποχρεώσεων που απορρέουν από την νοµοθεσία των επιχειρηµατικών πάρκων

«Τα Επ ιχ ειρηµατικά Πάρκα είν αι
θεσµός που µπορεί ν α αξιοποιηθεί ως
σηµαν τικό επεν δυτικό εργαλείο τόσο
για τον εκσυγχ ρον ισµό όσο και την
π αραπ έρα αν άπ τυξη
της βιοµηχ αν ίας». Σε αυτή την διαπίστωση
κατέληξαν οι συζητήσεις και η αν ταλλαγή απόψεων µεταξύ του Αν Υ πουργού
Οικον οµίας και Αν άπτυξης κ. Στέργιου
Πιτσιόρλα και του ∆Σ του ΣΒΑΠ, ο
πρόεδρος του οποίου κ. ∆ηµήτρης
Μαθιός συν τόν ισε επίσκεψη του κ.
Πιτσιόρλα, του Γεν ικού Γραµµατέα
Βιοµηχ αν ίας κ. Α. Μακρυκώστα και της
∆ιευθύν τριας Γεν ικής Γραµµατείας Βιοµηχ αν ίας κ. Ε. Πιτταρά, σε επιχ ειρηµατικά πάρκα της Αττικής, στην συν έχ εια
της οποίας ακολούθησε ευρείς διάλογος
τόσο για την σηµασία του θεσµού των
Επιχ ειρηµατικών Πάρκων όσο και για
την ολοκλήρωση των εκκρεµοτήτων
προκειµέν ου ν α λυθούν χ ρον ίζον τα
ζητήµατα και ν α αξιοποιηθεί ο θεσµός
σε όλη την έκταση και την σηµασία
του.
Κατά την συζήτηση που ακολούθησε:
- Ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. ∆. Μαθιός επεσήµαν ε την αν άγκη ν α ρυθµι-

στούν εκκρεµότητες στις αδειοδοτήσεις
ν έων επιχ ειρηµατικών πάρκων και ν α
απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων που είν αι αφεν ός χ ρον οβόρα και
αφετέρου το µεγαλύτερο αν τικίν ητρο
για την προσέλκυση επεν δύσεων .
Ο κ. Μαθιός εξήγησε στον Αν . Υ πουργό Οικον οµίας και Αν άπτυξης κ.
Στέργιο Πιτσιόρλα την σπουδαιότητα
της επ ίσπ ευσης απ οφάσεων π ου
εκκρεµούν σε αδειοδοτήσεις και την
τακτοποίηση υποχ ρεώσεων που απορρέουν απ ό την ν οµοθεσία των
επιχ ειρηµατικών πάρκων στην χ ρηµα-

τοδότηση των έργων που έχ ουν ήδη
προγραµµατιστεί. Τέλος ο κ. Μαθιός
υπ ογράµµισε την
σηµασία π ου
αποδίδει η βιοµηχ αν ία της Αττικής και
του Πειραιά στην έν ταξη άτυπων βιοµηχ αν ικών συγκεν τρώσεων στον θεσµό
των Επ ιχ ειρηµατικών Πάρκων µε
ειδικό σχ έδιο άµεσης αδειοδότησης.
- O Αν . Υ πουργός Οικον οµίας και
Αν άπ τυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας
συµφών ησε µε τις απ όψεις του
προέδρου του ΣΒΑΠ για την σηµασία
του θεσµού των επιχ ειρηµατικών πάρκων στον εκσυγχ ρον ισµό, τις επεν -

δύσεις και την αν άπτυξη της βιοµηχ αν ίας και υποσχ έθηκε άµεση αν τιµετώπιση προβληµάτων και προώθηση
ρυθµίσεων και λύσεων σύµφων α και µε
τις π ροτάσεις της επ ιχ ειρηµατικής
κοιν ότητας.

Στην επίσκεψη του κ. Υπουργού
και στην συζήτηση που ακολούθησε
µετείχαν, εκφράζοντας απόψεις και
οι ∆ήµαρχοι Ελευσίνας (κ. Γιώργος
Τσουκαλάς), Ασπροπύργου (κ. Νικόλαος Μελετίου), Μάνδρας–Ειδυλλίας
(κ. Ιωάννα Κριεκούκη) και Φυλής –
Λιοσίων (κ. Χρήστος Παππούς).
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Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσης των νεοεισερχοµένων δασεργατών που επιθυµούν
να γίνουν µέλη σε ∆ασικούς Συνεταιρισµούς Εργασίας (∆Α.Σ.Ε.).

Με Απ όφαση του Αν .
Υ ΠΕΝ, Σωκράτη Φάµελλου,
καθορίζον ται η διάρκεια, το
περιεχ όµεν ο και η σχ ετική διαδικασία της θεωρητικής και
π ρακτικής εκπ αίδευσης των
ν εοεισερχ οµέν ων δασεργατών
που επιθυµούν ν α γίν ουν µέλη
σε ∆ασικούς Συν εταιρισµούς
Εργασίας (∆Α.Σ.Ε.).
Η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία περιλαµβάν ει και ετήσια
διαδικασία αξιολόγησης. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγµατοποιείται µεταξύ Νοεµβρίου και
Φεβρουαρίου κάθε έτους στην
έδρα της ∆ιεύθυν σης ∆ασών
που διαµέν ει µόν ιµα ο εκπαιδευόµεν ος.
Κάθε κύκλος έχ ει διάρκεια
δέκα ηµερών και ολοκληρών εται επιτυχ ώς µετά από διαδι-

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ήµος Ελευσίνας, 13-11-2018
Α. Π. οικ. 15547

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ, ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.) προϋπολογισµού
74..400,00€
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ
24%.
Ο
∆ήµος
Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ενδεικτικού
προϋπολογισµού 74.400,00€

κασία γραπτών εξετάσεων .Για
τη δηµοσιοποίηση των λεπτοµερειών κάθε κύκλου θεωρητικής εκπαίδευσης ευθύν η έχ ει η
αν τίστοιχ η ∆ιεύθυν ση ∆ασών
και υποστηρίζουν οι Ο.Τ.Α. Α’
και Β’ βαθµού και οι ∆ασικές
Συν εταιριστικές Οργαν ώσεις
(∆Α.Σ.Ο.) της περιοχ ής.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είν αι:
α. Αίτηση εν διαφέρον τος

β.
Βεβαίωση
µόν ιµης
κατοικίας από τον οικείο ∆ήµο
γ. Βεβαίωση ∆Α.Σ.Ε. στην
οποία θα βεβαιών εται ότι ο
εν διαφερόµεν ος έχ ει υποβάλλει
αίτηση ν α γίν ει δόκιµο µέλος
του και θα γίν ει δεκτός µετά

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
για
την
υλοποίηση
της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΗ
ΑΥ Τ Ο Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π » µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά όπως προδιαγράφεται στην µε αρ. 126/18 τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του ∆ήµου
Ελευσίνας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
συστήµατος.

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών:
27 / 12 /2018 και ώρα: :07:00
Καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής των προσφορών: 14 / 01 /2019 και ώρα:
:15:00.

την επιτυχ ή ολοκλήρωση της
θεωρητικής του εκπαίδευσης.
δ.
Αν τίγραφο
δελτίου
αστυν οµικής ταυτότητας από
το οποίο αποδεικν ύεται ότι ο
αιτών έχ ει συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του.

ε. Στις π εριπ τώσεις αλλοδαπών προσκοµίζον ται επιπλέον τα προβλεπόµεν α από
την σχ ετική ν οµοθεσία δικαιολογητικά για τη συµµετοχ ή τους
σε ∆Α.Σ.Ε., όπως κάθε φορά
ισχ ύουν
Πρακτική εκπαίδευση

Η πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται µετά την επιτυχ ή ολοκλήρωση
της
θεωρητικής

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται αναλυτικά ανά οµάδα
στην µε αρ. 126/18 τεχνική προδιαγραφή.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισµένης δαπάνης χωρίς
το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση:http:// www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

εκπαίδευσης, την εγγραφή ως
δόκιµο µέλος σε ∆Α.Σ.Ε. και
την εν ηµέρωση της αρµόδιας
∆ιεύθυν σης ∆ασών . Πραγµατοποιείται στο διάστηµα από την
εγγραφή του ως δόκιµο µέλος
σε ∆Α.Σ.Ε έως τα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου ή του επόµεν ου
έτους και έχ ει διάρκεια τουλάχ ιστον έξι µήν ες.
Ο εκπ αιδευόµεν ος εν ηµερών εται και συµµετέχ ει βοηθητικά στις δραστηριότητες και
εργασίες του ∆Α.Σ.Ε. υπό την
καθοδήγηση έµπειρων µελών
του.
Εφόσον το επ ιθυµεί, έν α
τρίµην ο µετά την π ρακτική
άσκηση µπορεί ν α γίν ει τακτικό µέλος του ∆Α.Σ.Ε. σύµφων α µε τη διαδικασία που ορίζεται στην 168596/1492/27-8-

2018 Απ όφαση Υ π ουργού
Περιβάλλον τος και Εν έργειας
«Ιδιότητα ∆ασεργάτη– µέλους
∆Α.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης
Ιδιότητας ∆ασεργάτη – µέλους
∆.Α.Σ.Ε.» (ΦΕΚ 3792΄).
Κατά τις ηµέρες που ο εκπαιδευόµεν ος συµµετέχ ει βοηθητικά στις εργασίες, ο ∆.Α.Σ.Ε.
υποχ ρεούται ν α καταβάλλει το
αν τίστοιχ ο κατώτατο θεσµοθετηµέν ο ηµεροµίσθιο αν ειδίκευτου εργατοτεχ ν ίτη και τις
αν τίστοιχ ες ασφαλιστικές εισφορές, σύµφων α µε την κείµεν η
ν οµοθεσία .
Οι ηµέρες συµµετοχ ής του
εκπαιδευόµεν ου στις δασικές
εργασίες δεν µπορεί ν α είν αι
λιγότερες των τριάν τα καθ’ όλη
τη διάρκεια της π ρακτικής
εκπαίδευσης.

ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πάει στη Βουλή ο π ροϋπ ολογισµός -Στις 18 ∆εκεµβρίου η ψήφιση

Σήµερα Τετάρτη (21/11) θα καταθέσει το υπουργείο Οικονοµικών στον
πρόεδρο της Βουλής τον προϋπολογισµό για το 2019.
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι η επεξεργασία στις αρµόδιες
επιτροπές θα ξεκινήσει στις 26 Νοεµβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28
Νοεµβρίου.
Την Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου θα αρχίσει η πενθήµερη συζήτηση του προϋπολογισµού στην Ολοµέλεια. Η ψήφισή του θα διεξαχθεί την Τρίτη 18
∆εκεµβρίου, λόγω του διήµερου συνεδρίου της Ν∆, σύµφωνα µε το ΑΠΕ.

θριάσιο-11

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
Αρ. Πρωτ.1694
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΥ
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

∆/ν ση : Μεσσην ίας και ∆αµασκην ού
Πληροφ ορίες : κ. Βάσσου
Τηλ.: 2109922899 – 2109944001
Fax: 2109910036
E-mail : paodil@otenet.gr
Ηλιούπολη 20/11/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
για τη σύν αψη Σύµβασης
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµέν ου Χρόν ου

Του ΝΠ∆∆ «Πολιτιστικές
Αθλητικός Οργαν ισµός ∆ήµου
Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ) –
Γρηγόρης Γρηγορίου

Έχοντας υπόψη:
Τ ις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το
άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009
σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων
Α΄,Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή
διδακτικό προσωπικό των µε οποιαδήποτε ονοµασία Οργανισµών
Τ οπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθµού.
Τ ις διατάξεις του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

υπ’
αριθ.
Τ ην
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/89
1 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων
Άθλησης για Όλους».
Τ ην υπ΄ αριθ. 23/2018 απόφαση
∆Σ που αφορά τον προγραµµατισµό προσλήψεων ΠΦΑ για την
υλοποίηση των προγραµµάτων
ΠΑγΟ 2018-2019.
Τ ην
ΑΠ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕ ΠΑ Ο/489678/20065/1687/
(Φ∆Κ
528/4-10-2018
4478/Β/9.10.2018) ΚΥΑ «Έγκριση Κατανοµής Θέσεων για την
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό την
στελέχωση των ΟΤ Α και των
ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν Προγράµµατα Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2018-19.
Α.Π.:
Τ ην
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕΠΑΟ/504465/20575/1733/53
1/11-10-2018
«Πιστοποίηση
φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2018-2019».
Α.Π.:
Τ ην
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕΠΑΟ/582539/23062/1895/54
1/15-11-2018 «Έγκριση υλοποίησης δοµηµένων ειδικών προγραµµάτων άθλησης για όλους
µεγάλης διάρκειας περιόδου 20182019».
Τ ην υπ΄ αριθ. 127/2018 εγκριτική
απόφαση ∆Σ πρόσληψης ενός (1)
Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου µε ωριαία αντιµισθία, για την υλοποίηση των
ειδικών προγραµµάτων Άθλησης
για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 20182019.
Τ ην υπ’ αριθµ. 423/2017 απόφα-

ΓΑΜΟΣ

∆ηµοτικού
Συµβουλίου
ση
Ηλιούπολης περί ορισµού Προέδρου στο Ν.Π. και τις υπ’ αριθµ,.
1/2018 και 2/2018 αποφάσεις του
∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου περί
συγκρότησης σε σώµα και περί
νοµιµοποίησης εκπροσώπων του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισµός ∆ήµου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου»

Τ ο γεγονός ότι µε την παρούσα
προκαλείται δαπάνη η οποία θα
αντιµετωπίζεται αποκλειστικά από
την είσπραξη εσόδων από την
καταβολή αντιτίµου υπό την
µορφή διδάκτρων από τους ωφελούµενος ή από είσπραξη δωρεών
και χορηγιών ή µέσω της Γ.Γ.Α.
καθώς και ότι η απασχόληση των
Π.Φ.Α. κατά τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθµολογική ή µισθολογική εξέλιξη.
Τ ο υπ΄ αριθµ. ΦΕΚ 1538/τ.Β΄/116-2014 σύστασης του Οργανισµού
Εσωτερικής
Υπηρεσίας
του
ΝΠ∆∆ «Πολιτιστικές Αθλητικός
Οργανισµός ∆ήµου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ) – Γρηγόρης Γρηγορίου
Τ ις ανάγκες του Τ µήµατος Αθλητισµού του Ν.Π.
Αν ακοιν ών ει

πρόσληψη
εν ός
(1)
Την
Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου
ορισµέν ου
χρόν ου(Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας έως
οκτώ (8) µην ών από την ηµεροµην ία πρόσληψης, µε ωριαία
αποζηµίωση, για την υλοποίηση
των Ειδικών Προγραµµάτων
«Άθλησης για Όλους» περιόδου
2018-2019, ως εξής:

Ο ΠΑΝΟΥ ΡΓΙΑΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΠΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΦΡΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/
Τ ΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/8
91 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων
Άθλησης για Όλους»
Βασικό κριτήριο των υποψηφίων
είναι η ανεργία.
Τ υπικό προσόν είναι το πτυχίο
Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής Τ .Ε.Φ.Α.Α.
Πριµοδοτείται η αποδεδειγµένη
προϋπηρεσία, έως 20 µήνες από
τους τελευταίους 24 µήνες, στον
Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν
κώλυµα κατά το άρθρο 22 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη,
δικαστική απαγόρευση)

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα
Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο
φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα
πρέπει να συνοδεύεται από :
Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα
προγράµµατα, στην επιµόρφωση
µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση
άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού
τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
Υπεύθυνη
δήλωση
του
Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο

βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγω
γής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού
τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος
ή ισότιµου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην
Ελλάδα.
Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης
κατοικίας.
Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
Έγγραφα που αποδεικνύουν
προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις
Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών
ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού
χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά
προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν
όσα αναφέρονται στο βιογραφικό
σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν
κριτήριο επιλογής.
Έγγραφα που αποδεικνύουν την
ιδιότητα του πολυτέκνου ή του
γονέα µονογονεϊκήςοικογένειας
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Επιλογή – Αν άρτηση πιν άκων –
Εν στάσεις

ΓΑΜΟΣ

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης
των υποψηφίων θα αναρτηθούν
στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Ηλιούπολης, στο χώρο ανακοινώσεων
του
∆ηµαρχείου
Ηλιούπολης και στην ιστοσελίδα
athlitismos.dimosilioupolis.gr.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ενστάσεις
στον
υποβάλλουν
φορέα, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη
της ανάρτησης των πινάκων στο
γραφείο του ΝΠ∆∆. Μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι ενστάσεις εξετάζονται και
καταρτίζονται οριστικοί πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων.

Προθεσµία και τόπος υποβολής
αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο
Προσωπικού (υπόψη κ. Ψυρροπούλου ή κ. Βάσσου) του ΝΠ∆∆
«ΠΟΛΙΤ ΙΣΤ ΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤ ΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Μεσσηνίας 26 και ∆αµασκηνού τ.κ
16342 Ηλιούπολη) κατά τις ώρες
09:00 – 13:00 για δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης και συγκεκριµένα από 22/11/2018 έως και
1/12/2018.
Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δυο
(2) εφηµερίδες, και αναρτάται στο
Κολυµβητήριο
∆ηµοτικό
Ηλιούπολης, στο χώρο ανακοινώσεων
του
∆ηµαρχείου
Ηλιούπολης και στην ιστοσελίδα
athlitismos.dimosilioupolis.gr.
Ο Αν τιπρόεδρος
Ιωάν ν ης Γρηγορέας

Ο ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΠΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΦΡΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις
20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 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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θριάσιο-13
«Φακελώνονται» όλοι οι επιβάτες
αεροπλάνων από και προς την Ελλάδα;

Α

Περνούν από το «κόσκινο» του ΕΟΠΥΥ οι τοµογραφίες- Έρχεται πλαφόν

Ο

ι αξον ικές και µαγν ητικές τοµογραφίες περν ούν
από «κόσκιν ο» από τον ΕΟΠΥ Υ και το Υ πουργείο Υ γείας, καθώς εξισών ουν τα «αρχ αία»
µηχ αν ήµατα µε τα ν έας τεχ ν ολογίας, επιβάλλον τας
κοιν ό πλαφόν στον αριθµό των εξετάσεων .
Πρόκειται για µια πρακτική που έχ ει προκαλέσει αν τιδράσεις µιας και εξισών ει απεικον ιστικό εξοπλισµό άν ω
της δεκαετίας µε εξοπλισµό των τελευταίων δυο χ ρόν ων και δηµιουργεί έν αν ν έο «κόφτη» για τους ασφαλισµέν ους, που θα αποζηµιών ον ται την εξέταση της µαγν ητικής ή της αξον ικής από τον ΕΟΠΥ Υ όταν αυτή
γίν εται εν τός του επιτρεπτού ορίου.
Ο απεικον ιστικός εξοπλισµός αξιολογείται από το
υπουργείο Υ γείας και τον ΕΟΠΥ Υ , δηµιουργών τας έτσι
ασθεν είς συο κατηγοριών , αφού πολλοί θα καταφεύγουν σε σε φθην ότερες αλλά µικρότερης αξιοπιστίας
διαγν ώσεις.
Η εν λόγω απόφαση συζητήθηκε σε µια έν τον η
συν εδρίαση του ∆.Σ. του ΕΟΠΥ Υ και πολλοί εξέφρασαν τοµ προβληµατισµό τους. Η αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των µαγν ητικών και των αξον ικών τοµογράφων και στη συν έχ εια η αν αδιαµόρφωση των τιµών
αποζηµίωσης ήταν µον όδροµος για τον ΕΟΠΥ Υ , µε
δεδοµέν ο ότι αποτελεί παγιωµέν η πρακτική σε όλα τα
Η συν έχ εια από τη σελ. 3

ση έκρηξης, π εριλαµβάν ει όλη τη
συν οικία «Αεροδρόµιο» και έν α πολύ
µικρό τµήµα της συν οικίας «Τρύπα
Αλεπ ούς», όπ ως εµφαν ίζεται στο
χ άρτη. Από τη ζών η αυτή, επιβάλλεται
η αποχ ώρηση των κατοίκων , προκειµέν ου ν α µην εκτεθεί σε κίν δυν ο η
ζωή ή η υγεία τους. Στις άλλες, γειτον ικές συν οικίες, δηλαδή, στην «Γκορυτσά», στην «Τρύπα Αλεπούς», στην
«Κόκκιν η Εκκλησιά», στο «Ψάρι και
στα «Θερµοκήπια», οι ιδιοκτήτες των
σπιτιών και των παν τός είδους εγκαταστάσεων , θα πρέπει

ν α αφήσουν αν οιχ τά τα παράθυρά
τους, ν α παραµείν ουν σε κλειστούς

υγειον οµικά συστήµατα των χ ωρών της Ευρώπης.
Είν αι κάτι αν άλογο µε την αποζηµίωση των φαρµάκων ,
αν άλογα µε το αν είν αι παλαιά και ν έα, καιν οτόµα φάρµακα.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥ Υ στάθµισαν τρεις
παράγον τες: α) τις διαγν ωστικές δυν ατότητες κάθε
µηχ αν ήµατος, β) το κόστος κτήσης και συν τήρησης
των µηχ αν ηµάτων και γ) τη διασπορά τους σε κάθε
περιοχ ή.
Η αξιολόγηση των τοµογράφων σχ ετίζεται πρωτίστως
µε τη διαγν ωστική τους δυν ατότητα. Για παράδειγµα,
όσο πιο πολλές τοµές έχ ει έν ας αξον ικός τοµογράφος
τόσο καλύτερο αποτέλεσµα δίν ει στη διάγν ωση εν ός
µεταστατικού καρκίν ου. Οσο πιο µεγάλη έν ταση µαγν ητικού πεδίου, δηλαδή Tesla, έχ ει έν ας µαγν ητικός
τοµογράφος τόσο πιο ακριβής είν αι η διάγν ωση εν ός
καρκίν ου. Οι σύγχ ρον οι µαγν ητικοί τοµογράφοι συστήν ον ται από τους οικολόγους για τις εξετάσεις σε περιστατικά όγκων εγκεφάλου, ήπατος, οστών , µαστού κ.ά.
Σήµερα το ποσοστό των 1,5Τ µαγν ητικών τοµογράφων
(που θεωρούν ται παλαιοί) στην Ελλάδα υπερβαίν ει το
70%, εν ώ υπάρχ ουν λιγότεροι µαγν ητικοί τοµογράφοι
3Τ καθώς και πάν ω από 3Τ που αποτελούν µηχ αν ήµατα υψηλής διαγν ωστικής δυν ατότητας.

χ ώρους, µακριά από αν τικείµεν α, που
µπορεί ν α µετακιν ηθούν ή ν α σπάσουν , προκαλών τας τραυµατισµούς,
και, κυρίως, ν α µην κυκλοφορούν
στους δρόµους.

Τα ίδια µέτρα πρέπει ν α ληφθούν και
σε χ ώρους συν άθροισης κοιν ού, όπως
οι Εκκλησίες των περιοχ ών , που προαν αφέρθηκαν . Επίσης, οι Γον είς ή
Κηδεµόν ες µικρών παιδιών , ν α τα
εν ηµερώσουν για το εν δεχ όµεν ο
εκκωφαν τικού θορύβου, προκειµέν ου
ν α µην τροµάξουν ή παν ικοβληθούν .
Για τη φιλοξενία - παραµονή των
κατοίκων της συνοικίας «Αεροδρό-

ντιδράσεις αναµένεται να προκαλέσει νοµοσχέδιο που
οδηγεί ουσιαστικά στο ηλεκτρονικό «φακέλωµα» όλων
των επιβατών αεροπορικών εταιρειών που πραγµατοποιούν πτήσεις από ή προς το ελληνικό έδαφος.
Όποιος δηλαδή έρχεται στην Ελλάδα ή φεύγει έξω από αυτήν
θα αποκτά φάκελο στην Αστυνοµία. Το νοµοσχέδιο υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ηµόσιας Τάξης της Βουλής προβλέπει την
υποχρεωτική παραχώρηση στοιχείων επιβατών όπως τη
διεύθυνσή του, τους τρόπους πληρωµής, το ταξιδιωτικό ιστορικό,
τις αποσκευές και την έκδοση εισιτηρίων.
Το νοµοσχέδιο ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία 681 του 2016.Τα δεδοµένα περιέχονται στα λεγόµενα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR – passenger name
records), τα οποία οι αρχές θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται για το σκοπό της πρόληψης και της διερεύνησης τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων.. Τα PNR χρησιµοποιούνται
προκειµένου να ταυτοποιηθούν πρόσωπα για τα οποία δεν
υπάρχουν υποψίες αλλά θα µπορούσαν να απασχολήσουν τις
αρχές, και για την αναγνώριση προσώπων στα οποία ανήκουν
διευθύνσεις και πιστωτικές κάρτες που συνδέονται µε ποινικά
αδικήµατα.
Πρόσβαση θα έχουν όλοι

Έχοντας ωστόσο τα βιογραφικά στοιχεία, µαζί µε τα ονοµαστικά αρχεία, η Αστυνοµία θα γνωρίζει τα πάντα για κάθε επιβάτη. Στόχος είναι να βρίσκονται το συντοµότερο δυνατόν οι
ύποπτοι για διάφορα αδικήµατα καθώς στα στοιχεία θα έχουν
πρόσβαση οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, η Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και οι Αρχές Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και Ελέγχου των
∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών της ΕΛΑΣ θα µπορεί να διαβιβάζει δεδοµένα PNR σε άλλα κράτη µέλη, στη Europol, ακόµα
και στις αρχές κρατών εκτός ΕΕ εφόσον υπάρξει έγκριση του
κράτους µέλους.
Στις αεροπορικές εταιρείες που δε θα αποστέλλουν δεδοµένα
PNR στην ΕΛΑΣ, θα επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 5 χιλιάδες
ευρώ ανά πτήση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
Το πρόστιµο θα µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και να φθάνει έως τις 30 χιλιάδες ευρώ.

µιο», στη διάρκεια της επιχείρησης, ο ∆ήµος έχει φροντίσει να
παραµείνουν ανοιχτές, το πρωί
της Κυριακής, οι εξής δηµοτικές
υποδοµές: α) Το Α’ ΚΑΠΗ Ασπροπύργου (κλιµατιζόµενος χώρος),
β) Η Αίθουσα Εκδηλώσεων στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου (κλιµατιζόµενος χώρος),
γ) Το Κλειστό Γυµναστήριο, στο
χώρο του ∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύργου. Επίσης, για όσους επιλέξουν να παραµείνουν σε ανοιχτούς
χώρους, συνιστώνται οι πλατείες
∆ηµαρχείου, Ηρώων, Άνω και
Κάτω Φούσας.
Για όσους δεν διαθέτουν µέσο µεταφ-

οράς, ο ∆ήµος Ασπροπύργου θα διαθέσει δηµοτικά λεωφορεία, τα οποία θα
αν αχ ωρήσουν από την κεν τρική Πλατεία της συν οικίας ¨Αεροδρόµιο¨, στις
08:00 το πρωί της Κυριακής, 25 Νοεµβρίου 2018, προς το κέν τρο της πόλης
(όπισθεν του ∆ηµαρχ είου). Τα λεωφορεία, θα τους παραλάβουν , από το ίδιο
σηµείο, στις 14:00, για ν α τους µεταφέρουν στη γειτον ιά τους.
Υ πογραµµίζεται ότι, η ζών η που θα
εκκεν ωθεί, δηλαδή, η συν οικία «Αεροδρόµιο», θα επ ιτηρείται απ ό την
Αστυν οµία, για την προστασία των
περιουσιών των κατοίκων και των
επιχ ειρήσεων . Ακόµη, γίν εται γν ωστό
π ως, λόγω της σοβαρότητας της
επιχ είρησης εξουδετέρωσης της βόµβας, από ν ωρίς το πρωί της Κυριακής,
θα απαγορευθεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ειρήν ης, πρώην ΝΑΤΟ,
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου απευθύν ει,
προς τους κατοίκους και τους επαγγελµατίες όλων των π εριοχ ών π ου
βρίσκον ται, είτε εν τός της ζών ης εκκέν ωσης (συν οικία ¨Αεροδρόµιο¨), είτε
στη ζών η ειδικής προστασίας (στις λοιπές, γειτον ικές προς το ¨Αεροδρόµιο¨
συν οικίες), ν α τηρήσουν , κατά γράµµα, τις οδηγίες προστασίας, ν α επιδείξουν ψυχ ραιµία, και ν α συµµορφών ον ται µε τις υποδείξεις και τις
εν τολές των αρµόδιων οργάν ων , όλων
των εµπλεκόµεν ων Αρχ ών .

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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:

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)

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

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

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ.
6995524143

σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

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 επικοινωνίας: 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

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
33ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ.: 519
ΘΕΜΑ: Αν απροσαρµογή Τελών χρήσεως πεζοδροµίων και κοιν όχρηστων χώρων ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 15η Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
19.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ. 27412/09-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό,
σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και
στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 20 και απόντα τα 13, και
ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
18.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
20.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
2.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13.ΓΚΟΛΕΜΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα
Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγούµενος το 9ο θέµα
της ηµερησίας διάταξης µε τίτλο: «Αναπροσαρµογή Τελών χρήσεως πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου
Ασπροπύργου, έτους 2019», έθεσε
υπόψη των µελών, την υπ’ αριθµ.

θριάσιο-15

428/2018 Απόφαση, από το Πρακτικό
της 43ης Συνεδρίασης, της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ασπροπύργου, η οποία έχει ως εξής:
«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 43ης /
2018
συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ασπροπύργου

Θ Ε ΜΑ :
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 428
Λήψη απόφασης για την «Αναπροσαρµογή τελών χρήσεως πεζοδροµίων και
κοινοχρήστων χώρων έτους 2019»,
σύµφωνα µε την υπ’αρ.πρωτ. 690/2108-2018 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
σήµερα
στις 28
Κατάστηµα,
Αυγούστου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα
09:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ασπροπύργου κατόπιν της υπ’ αριθµ. 20212/23-08-2018
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου
αυτής κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ - αντιδηµάρχου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα
µε ∆ηµοτικό κλητήρα την 23-08-2018
σε καθένα των συµβούλων σύµφωνα
µε τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» και το Ν.3463/2006
«Κ.∆.Κ.».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο
µελών (9) παραβρέθηκαν (6).
Π Α ΡΟ Ν ΤΑ Μ Ε Λ Η ΤΗ Σ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι ΤΡ Ο Π
ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
2.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓ.
Α Π Ο Ν ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ.
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ.
(Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα δεν
παραβρέθηκαν)
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 4ο
Θέµα της Ηµερήσιας διάταξης:
Θέτει υπόψη των µελών:
1.Την υπ’ αριθµ. 690/21-08-2018
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής
Υπηρεσίας κ. Φιλ. Πάνου που έχει ως
εξής:
Θέµα: «Αναπροσαρµογή τελών χρήσεως πεζοδροµίων και κοινοχρήστων
χώρων έτους 2019.».

Αξιότιµε, Κύριε Πρόεδρε,
προκειµένου η Οικονοµική Υπηρεσία να προβεί στην σύνταξη
προσχεδίου του προϋπολογισµού για
το οικονοµικό έτος 2019, όπου προσδιορίζονται τα Έσοδα και τα Έξοδα του
∆ήµου για κάθε οικονοµικό έτος , πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει
απόφαση για την ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
Το τέλος χρήσεως Πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων καθορίζεται µε κανονιστική απόφαση των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, άρθρο 13-παρ.3
του Β.∆. 24/9-20/10-1958 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.
1080/1980 και τροποποιήθηκε µε
µεταγενέστερες διατάξεις.
Λαµβάνοντας υπόψη την µεταβολή
των οικονοµικών συνθηκών στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου µας άλλα και το
όφελος που έχει προκύψει κατά
περίπτωση για όσους χρησιµοποιούν
κοινόχρηστους χώρους προτείνουµε
προς την Οικονοµική Επιτροπή την
µηδενική αναπροσαρµογή των συντελεστών ως εξής:

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθµό 428».
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος δίνει τον
λόγο στον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, κο Νικόλαο Ι. Μελετίου ο
οποίος προτείνει στο Σώµα, µηδενική αύξηση των Τ ελών Χρήσεως
Πεζοδροµίων και Κοινοχρήστων
Χώρων του ∆ήµου Ασπροπύργου, για το έτος 2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε την οποία καταρτίστηκε ο κανονισµός παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Σηµείωση:
Α΄ ΖΩΝΗ
Τ ο τµήµα της ζώνης που περικλείεται από τις οδούς Α. Υψηλάντου και Ευαγγελιστρίας προς
∆υσµάς, Περικλέους και Φυλής
προς Βορά, Θεµιστοκλέους προς
Ανατολάς και Μεγαρίδος προς
Νότο.
Στην Α΄ ΖΩΝΗ περιλαµβάνεται και η Λ. ∆ηµοκρατίας και η
Παραλιακή Ζώνη.
Β΄ ΖΩΝΗ
Τ ο υπόλοιπο τµήµα ευρισκόµενο εντός των διοικητικών ορίων
της πόλης του Ασπρόπυργου.
Μέχρι 30/06/2018 έχουν
εισπραχθεί
3.884,56€
(Κ.Α.0461.000).
Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ
πολύ όπως εισηγηθείτε στα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής για να
αποφασίσουν επί τούτου.

Κ ΑΘΗΜ ΕΡΙΝ Η ΕΝΗ ΜΕ ΡΩΣ Η
ΣΤΟ W WW.TH R IA S SI O.G R

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν.

Λαµβάνοντας το λόγο οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ. Ι. Ηλίας και Ε.
Παπανικολάου εδήλωσαν ότι δεν
ψηφίζουν το θέµα και θα τοποθετηθούν κατά τη συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Κατόπιν , ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ν α αποφ ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαν αφ ερόµεν η διαδικασία
και αφ ού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αν των ίου Νικ. Καραµπούλα,
2.Την αριθµ. 428/2018 Απόφ αση, από το Πρακτικό της 43ης
Συν εδρίασης, της Οικον οµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ασπροπύργου,
3.Την πρόταση του ∆ηµάρχου
Ασπροπύργου, κου Νικολάου Ι.
Μελετίου,
πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της Αν απροσαρµογής Τελών χρήσεως πεζοδρκαι
κοιν όχρηστων
οµίων
χώρων ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2019, σε συν δυασµό µε
την πρόταση του ∆ηµάρχου
Ασπροπύργου, κου Νικόλαου Ι.
Μελετίου, τάχθηκαν είκοσι (20)

µέλη του Συµβουλίου, και ον οµα
στικά οι κ.κ. :

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 .ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
18.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
20.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
Εγκρίν ει
Συν τελεΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
στών στα Τέλη Χρήσεως Πεζοδροµίων
και
Κοιν οχρήστων
Χώρων , Οικ. Έτους 2019,
σύµφ ων α µε την υπ’ αριθµ.
428/2018 Απόφ αση, από το
Πρακτικό της 43ης Συν εδρίασης,
της Οικον οµικής Επιτροπής του
Ασπροπύργου,
ως
∆ήµου
κάτωθι :

Τ α µέλη αφού άκουσαν τον κ.
Πρόεδρο και αφού έλαβαν υπόψη:
1.
Τ ην υπ’ αριθµ. 690/2108-2018 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικ. Υπηρεσίας.
Τ ις
διατάξεις
του
2.
Ν.3463/2006.
3.
Τ ις
διατάξεις
του
Ν.3852/2010.
αποφ ασ ίζουν

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Τέσσερις (4)
δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ. 1)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 2) ∆ΗΜ. ΚΑΓΙΑΣ 3)
ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 4)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ εγκρίν ουν
την µηδεν ική αν απροσαρµογή
των συν τελεστών ως εξής:

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό
519/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΝΙΚ.

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

Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018

16-θριάσιο

Απολογισµός έργου | Ενωτικός Συνδυασµός Ελευσίνας- Μαγούλας
Τετάρτη 21 Νοεµβρίου στις 7 µ.µ. – 9 µ.µ.
ΕΚΕ∆Α - Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - ∆υτικής Αττικής

Αγαπητοί συνδηµότες,
Με την ολοκλήρωση του τέταρτου έτους της θητείας µας και µε αίσθηµα ευθύνης για την ενηµέρωση
των πεπραγµένων µας στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα, σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στη δηµόσια εκδήλωση
για τον απολογισµό έργου, την Τετάρτη 21 Νοεµβρίου, ώρα 19:00, στο Εργατικό Κέντρο.
Η συµµετοχή σας θα είναι εγγύηση για τον ∆ήµο µας και ιδιαίτερη τιµή για εµάς.
Εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής,
Ο ∆ήµαρχος, Γιώργος Τσουκαλάς

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

