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Τι πρόδωσε τη σπείρα που έκλεβε φορτηγά
– Συλλήψεις σε Ασπρόπυργο και Μενίδι

Η δράση της σπείρας ξεκίν ησε τον Νοέµβριο του 2017. ∆ύο από τα µέλη της αν ήκουν στην περιβόητη σπείρα µε τα
χ ρηµατοκιβώτια: ο έν ας αποφυλακίστηκε τον περασµέν ο Φεβρουάριο και ο άλλος είν αι καταζητούµεν ος.
σελ. 3

ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ...ΣΦΥΡΙ ΤΗΝ Α΄
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 100.00 ΕΥΡΩ;

Νέο µοντέλο ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης από τον ΟΑΕ∆

Σύµφωνα µε
τραπεζικές πηγές,
ο SSM είναι
αντίθετος σε
οποιαδήποτε
παράταση του
νόµου Κατσέλη

∆ωρεάν οι συνδέσεις κατοικιών
µε το δίκτυο φυσικού αερίου
σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι
Συνεχίζεται η τοποθέτηση µε νέα φωτιστικά
σώµατα και λάµπες led στα Βίλια

σελ. 7

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ιαδραστική βιβλιοπαρουσίαση του
παραµυθιού «Η Φτερωτή Ποδηλατούλα»

σελ. 9

Ράλι κλασικών αυτοκινήτων
σελ. 8

στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

Το πιλοτικό
πρόγραµµα της
Ελευσίνας

Η οµάδα στόχος υπολογίζεται σε
περίπου 3.000 άτοµα από τους ∆ήµους
Μάνδρας, Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

σελ. 3

σελ. 3

Με ενηµέρω ση
για τον σακχαρώ δη
διαβήτη
Ξεκίνησε το «Σχολείο
Υγείας» της Ένωσης
Νοσηλευτών
στον ∆ήµο Φυλής

σελ. 2

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

Νέο µοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
Το πιλοτικό πρόγραµµα της Ελευσίνας

Ελευσίνα
Ρόκα Μαρία Π.
Κυπραίου 54, 2105546916

Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114, 2105550323
Ανω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι., Πίνδου 13,
2102472223 , 08:00 -22:00
Αχαρν ές

ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆εκελείας 10 & Οδυσσέως,
2102460652
Χαιδάρι
Σελέκου Χρυσάν θη Μ.

Θερµοπυλών 105, 2105314802

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια µε νεφώσεις
Η θερµοκρασία έως 20
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βαλέριος, Βαλεριανός, Βαλεριάνα,
Βάλια,Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
Φιλήµων, Φιλήµονας, Φιληµονή

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

Τ

ο νέο µοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ) και την πιλοτική εφαρµογή του στην
περιοχή της Ελευσίνας παρουσίασαν εχθες σε
κοινή εκδήλωση ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθανάσιος Ηλιόπουλος και η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού, Καθ. Μαρία Καραµεσίνη.
Ο Υφυπουργός Εργασίας δήλωσε πως "µε τη πιλοτική
εφαρµογή του νέου µοντέλου Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, εγκαινιάζεται µια νέα εποχή στον τρόπο
που η πολιτεία αντιµετωπίζει την ανεργία αλλά και
συµβάλλει στην καταπολέµησή της µε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επιλέγουµε να µετατοπίσουµε το βάρος προς
την κατεύθυνση της ανοιχτής πρόσβασης σε προγράµµατα αντιµετώπισης της ανεργίας, που δε θα περιορίζονται από ένα συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο. Με
αυτόν τον τρόπο και µε ταυτόχρονη αναβάθµιση της
συµβουλευτικής που παρέχεται στους ανέργους,
αναλύοντας τις δυνατότητες του καθενός ξεχωριστά,
δηµιουργούµε προγράµµατα τα οποία έρχονται να απαντήσουν στις σηµερινές ανάγκες των ανέργων, στο
πλαίσιο των επιταγών της σύγχρονης αγοράς εργασίας".
Οι κενές θέσεις εργασίας και την κάλυψή τους από
τους ανέργους που είναι εγγεγραµµένοι στο ΚΠΑ
ΟΑΕ∆ Ελευσίνας”

Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού τόνισε ότι "ο ΟΑΕ∆
καλείται να διαδραµατίσει κεντρικό και ταυτόχρονα κρίσιµο ρόλο στην υλοποίηση των ΕΠΑ. Στο πιλοτικό πρόγραµµα της Ελευσίνας
συνδυάζεται ο νέος, βελτιωµένος σχεδιασµός των
ΕΠΑ και το νέο µοντέλο παροχής υπηρεσιών του ΟΑΕ∆
προς τους ανέργους και τις επιχειρήσεις, για το οποίο
εργαζόµαστε συστηµατικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια.
Εφαρµόζοντας νέες µεθόδους και εργαλεία, το πρόγραµµα, που θα ξεκινήσει επίσηµα τη ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου,
παρέχει αναβαθµισµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής
προς τους αναζητούντες εργασία και εγκαινιάζει µια νέα
στρατηγική προσέγγισης των επιχειρήσεων µε απώτερο
στόχο την αύξηση των κενών θέσεων εργασίας και την
κάλυψή τους από τους ανέργους που είναι εγγεγραµµένοι στο ΚΠΑ ΟΑΕ∆ Ελευσίνας”.
Στόχος του νέου µοντέλου ΕΠΑ είναι η διασφάλιση της
διαρκούς διαθεσιµότητας ενός κεντρικού µενού αναβαθµισµένων υπηρεσιών προς τους ανέργους, µε τη διαδικασία του Profiling και την κατάρτιση του Ατοµικού
Σχεδίου ∆ράσης, για την οµαλή ένταξή τους στην αγορά
εργασίας. Στο µοντέλο αυτό βασίζεται το πιλοτικό πρόγραµµα της Ελευσίνας που θα υλοποιήσουν άµεσα το
υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕ∆, το πρώτο της νέας
γενιάς προγραµµάτων ανοιχτού τύπου που θα εφαρµοστούν σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Η οµάδα στόχος υπολογίζεται σε
περίπου 3.000 άτοµα από τους
∆ήµους Μάνδρας, Ασπροπύργου
και Ελευσίνας.

Τα στοιχεία του προγράµµατος

Το πρόγραµµα απευθύνεται στους εγγεγραµµένους
στο µητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 45 ετών και
άνω, µε διάρκεια ανεργίας τουλάχιστον έξι µήνες, που
διαµένουν στους ∆ήµους Μάνδρας, Ασπροπύργου και
Ελευσίνας. Η οµάδα στόχος υπολογίζεται σε περίπου
3.000 άτοµα. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που
θα προσφερθούν είναι: Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ),
Επιχειρηµατικότητα-Αυταπασχόληση, Κατάρτιση, Κοινωφελής Εργασία. Ο σχεδιασµός του βασίζεται τόσο
στις ανάγκες των ανέργων όσο και στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
Οι άνεργοι θα ειδοποιούνται από το ΚΠΑ ΟΑΕ∆ Ελευσίνας για να συµπληρώσουν ηλεκτρονικά το νέο ερωτηµατολόγιο αυτοαξιολόγησης εργασιακής ετοιµότητας
(Profiling) και στη συνέχεια, σε ατοµική συνεδρία µε τον
εργασιακό σύµβουλο ανέργων, θα καταρτίζουν από κοινού το Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης. Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας θα προτείνονται στον άνεργο δράσεις
απασχόλησης και κατάρτισης, µε κριτήρια τις εξατοµικευµένες ανάγκες και τα προσόντα του.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος, ο ΟΑΕ∆ θα υλοποιήσει παράλληλα το ολοκληρωµένο και στοχευµένο σχέδιό
του παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, προσανατολισµένων στις ανάγκες του κάθε
εργοδότη. Οι εργασιακοί σύµβουλοι εργοδοτών του ΚΠΑ
Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τη Μονάδα Μεγάλων
Εργοδοτών του ΟΑΕ∆ θα εφαρµόσουν τη νέα µεθοδολογία προσέγγισης, µε στόχο την ανίχνευση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και τη δηµιουργία του
κατάλληλου πλαισίου συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις.
Οι εργοδότες θα µπορούν να αναρτήσουν ηλεκτρονικά
τις κενές θέσεις εργασίας και τις προσφερόµενες θέσεις
πρακτικής άσκησης, θα έχουν άµεση προσωπική επαφή
µε τον εργασιακό σύµβουλο εργοδοτών, ενώ οι διαδικασίες έγκρισης είναι απλοποιηµένες και άµεσες. Το
ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του µηνιαίου
µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτερο όριο τα 700 ευρώ/µήνα και θα
παρέχονται εναλλακτικές επιλογές χρόνου επιδότησης
χωρίς δέσµευση.Ο σχεδιασµός του πιλοτικού προγράµµατος στην Ελευσίνα υποστηρίχτηκε από τεχνική βοήθεια που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω της
Υπηρεσίας Στήριξης ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
(SRSS).
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∆ωρεάν οι συνδέσεις
κατοικιών µε το δίκτυο
φυσικού αερίου
σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι

∆

ωρεάν είν αι οι συν δέσεις κατοικιών µε το δίκτυο
φυσικού αερίου στις ∆ηµοτικές Εν ότητες Άν ω
Λιοσίων και Ζεφυρίου. Τα ν οικοκυριά που θα
συν δεθούν µε το δίκτυο, δεν πρόκειται ν α επιβαρυν θούν µε την καταβολή τέλους σύν δεσης π ου
κυµαίν εται από 600 µέχ ρι 1000 ευρώ, αν άλογα µε το
εµβαδόν της κατοικίας. Πρόκειται για µια µεγάλη ελάφρυν ση, που προστίθεται στο όφελος του µικρότερου
κόστους χ ρήσης του φυσικού αερίου.
Το ήδη κατασκευασµέν ο δίκτυο των Άν ω Λιοσίων
περιλαµβάν ει έν αν δακτύλιο που διατρέχ ει τις οδούς:
Αιγαίου Πελάγους, Μαιν άλου, Πέτρου Λιόσα, Γρηγόρη
Λαµπ ράκη, Τσαρουχ ά, Κοραή, Γεωργίου Σουρή,
Οδυσσέα Ελύτη, Βαλαωρίτη, Σολωµού, Γιάν ν η Τσαρούχ η, Παρθέν η, Φυλής, Αιγαίου Πελάγους (µέχ ρι Μαιν άλου) και Κρητικού Πελάγους (µέχ ρι Ψηλορείτη). Στο
επισυν απτόµεν ο σχ εδιάγραµµα, το κατασκευασµέν ο
δίκτυο ορίζεται µε µπλε χ ρώµα.
Η επέκταση του δικτύου στα Άν ω Λιόσια, η οποία θα
γίν ει άµεσα, µετά την Απ όφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου της Παρασκευής 16 Νοεµβρίου 2018, περιλαµβάν ει έν αν αγωγό µήκους περίπου 3 χ ιλιοµέτρων

που θα εγκατασταθεί στις οδούς :
Λαµπράκη Γρ.,
Εργατικής Πρωτοµαγιάς, ∆ελφών , Πιερίας, Αλιάκµον α,
Θεσσαλίας και Αιγαίου Πελάγους. Στο επισυν απτόµεν ο
διάγραµµα η επέκταση του δικτύου των Άν ω Λιοσίων
ορίζεται µε πορτοκαλί χ ρώµα.
Η επέκταση στο Ζεφύρι περιλαµβάν ει έν αν αγωγό
µήκους 1134 µέτρων που θα εγκατασταθεί στις οδούς
Κρητικού Πελάγους, Κουτσον ίκα, Σουλίου και Θερίσου.
Στο επισυν απτόµεν ο σχ εδιάγραµµα η επέκταση του
δικτύου στο Ζεφύρι ορίζεται µε πορτοκαλί χ ρώµα.
Ήδη έχει συνδεθεί ένας σηµαντικός αριθµός νοικοκυριών µε το υφιστάµενο δίκτυο, καθώς και τα
σχολεία του σχολικού συγκροτήµατος Αγίου Νικολάου Άνω Λιοσίων. Άµεσα, εξάλλου, πρόκειται να
συνδεθεί µε το δίκτυο και το Κολυµβητήριο Άνω
Λιοσίων.
Ο ∆ήµος Φυλής δέχεται αιτήσεις σύνδεσης για το
εγκαταστηµένο τµήµα, καθηµερινά, στο ∆ηµαρχείο Άνω Λιοσίων (Γραφείο ∆ηµάρχου) από τις
14:00 µέχρι τις 19:00. ∆έχεται επίσης αιτήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις κατοικίες που
βρίσκονται πέριξ και εντός του υφισταµένου δικτύου, καθώς και για το υπό επέκταση τµήµα των
Άνω Λιοσίων. Πληροφορίες στο τηλ. 2102474067.
Για το Ζεφύρι δέχεται αιτήσεις στο ∆ηµαρχείο
Ζεφυρίου καθηµερινά και Σαββάτο από 09-13:00
(2ος όροφος). Πληροφορίες στο τηλ. 2132038834.
Αν αφορικά µε τη ∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής, η κατασκευή του δικτύου θα συν δυαστεί µε την κάλυψη του
βορείου τµήµατος της ∆ηµοτικής Εν ότητας Άν ω
Λιοσίων .
Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς η εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου θα έχ ει πολλαπλά οφέλη για τους δηµότες. Χαρακτηριστικά αν έφερε ότι
εκτός από τη µείωση του εν εργειακού κόστους θα
βελτιώσει και το περιβαλλον τικό αποτύπωµα του
∆ήµου, λόγω της µείωσης των εκποµπών ∆ιοξειδίου
του Άν θρακα. Επεσήµαν ε ακόµα ότι το δίκτυο φυσικού αερίου θα προκαλέσει υπεραξία των ιδιοκτησιών ,
κάτι που έχ ει παρατηρηθεί και σε άλλους ∆ήµους.

Τι πρόδωσε τη σπείρα που έκλεβε φορτηγά
– Συλλήψεις σε Ασπρόπυργο και Μενίδι

Π

άν ω από 1 εκατ. ευρώ εκτιµάται ότι φτάν ει η λεία της σπείρας που
έκλεβε εµπορεύµατα από φορτηγά, και η οποία είχ ε γίν ει ο φόβος
και ο τρόµος των οδηγών που στάθµευαν στους παράδροµους της
Αθην ών -Πατρών και της Αθην ών -Κορίν θου.Τα ξηµερώµατα της Κυριακής
οι αστυν οµικοί συν έλαβαν οκτώ οµογεν είς από το Καζακστάν κατά τη
διάρκεια επιχ ειρήσεων σε Ασπρόπυργο και Μεν ίδι, εν ώ αν αζητούν ται
ακόµα δύο. Στη δικογραφία περιλαµβάν ον ται και τα ον όµατα πέν τε κλεπταποδόχ ων .
Η δράση της σπείρας ξεκίν ησε τον Νοέµβριο του 2017. ∆ύο από τα µέλη της αν ήκουν στην περιβόητη σπείρα
µε τα χ ρηµατοκιβώτια: ο έν ας αποφυλακίστηκε τον περασµέν ο Φεβρουάριο και ο άλλος είν αι καταζητούµεν ος. Το
κουβάρι της υπόθεσης άρχ ισε ν α ξετυλίγεται εξαιτίας εν όςK υπολογιστή. Έν ας αν υποψίαστος πολίτης τον αγόρασε από κατάστηµα στην Πάτρα και όταν τον πήγε γ ια σέρβις τον εν ηµέρωσαν ότι προέρχ εται από παρτίδα
κλεµµέν ων εµπορευµάτων .
Από την αστυν οµική έρευν α προέκυψε ότι συν ήθως τρία µε τέσσερα άτοµα της σπείρας πήγαιν αν στα σηµεία
που σταθµεύουν οδηγοί φορτηγών κατά τη διάρκεια της ν ύχ τας και εν τόπιζαν τους στόχ ους τους. Αφού έκαν αν
κατόπευση του χ ώρου, έσχ ιζαν τους µουσαµάδες και έκαν αν εκτίµηση του φορτίου. Σε ορισµέν ες περιπτώσεις
οι δράστες µε τη χ ρήση σωµατικής βίας αν άγκαζαν τους οδηγούς ν α οδηγήσουν µέχ ρι έν αν χ ώρο στάθµευσης
στον Ασπρόπυργο. Εκεί αποσπούσαν τα επικαθήµεν α οχ ήµατα και στη συν έχ εια µετέφεραν τα θύµατα µε τους
τράκτορες σε ερηµικές τοποθεσίες, κυρίως κον τά στη Θήβα, όπου τα εγκατέλειπαν .
Η σπείρα λειτουργούσε µε «επαγγελµατικό» τρόπο γι’ αυτό και φρόν τισε ν α καταστρέφει τυχ όν ίχ ν η και βιολογικό υλικό. Τα κλεµµέν α προϊόν τα µεταφέρον ταν σε αποθήκες και το επικαθήµεν ο είτε το παρατούσαν είτε το
µετέφεραν σε άλλο χ ώρο για ν α το διαλύσουν για αν ταλλακτικά.
Από τις έρευν ες που έγιν αν σε σπίτια και γραφεία κατασχ έθηκαν , µεταξύ άλλων , τρία αυτοκίν ητα, έν ας τράκτορας, πλαστές πιν ακίδες, δύο πιστόλια, σιδερογροθιά, µαχ αίρι κυν ηγετικού τύπου, 49.272 ευρώ σε µετρητά, δύο
GPS, πλήθος ηλεκτρον ικών συσκευών , έγγραφα, τιµολόγια, µπλοκ επιταγών , σφραγίδες, 33 κιν ητά τηλέφων α και
4.649 φιάλες οιν οπν ευµατώδους ποτού.Οι συλληφθέν τες µε τη δικογραφία που σχ ηµατίσθηκε σε βάρος τους
οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών .

ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ
... ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ 100.00 ΕΥΡΩ;

Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές,
ο SSM είναι αντίθετος σε
οποιαδήποτε παράταση του
νόµου Κατσέλη

Ε

πέκταση των πλειστηριασµών σε ακίνητα
αξίας κάτω των 100.000 ευρώ που χρησιµοποιούνται για πρώτη κατοικία ζητά ο
Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύµφωνα µε πληροφορίες της «Καθηµερινής».

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, τα κλιµάκια του
Μηχανισµού βρίσκονται στην Αθήνα για συζητήσεις σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου
Κατσέλη, οι πρόνοιες του οποίου για την πρώτη
κατοικία εκπνέουν στο τέλος του έτους.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, τόσο η
ΕΚΤ όσο και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
εκτιµούν πως οι πρόνοιες προστασίας που
προσφέρει ο νόµος Κατσέλη είναι ιδιαίτερα
ευνοϊκές για τους δανειολήπτες.

Οι θεσµοί ανησυχούν πως τυχόν παράταση του
υφιστάµενου νόµου µπορεί να διογκώσει το
πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων που επιβαρύνει τις τράπεζες, ενώ ΕΚΤ και ∆ΝΤ κρίνουν
ότι ο νόµος λειτουργεί ως καταφύγιο για στρατηγικούς κακοπληρωτές, που υπολογίζονται στο
25% όσων έχουν αιτηθεί ένταση στο σηµερινό
πλαίσιο προστασίας.

Στις εναλλακτικές λύσεις που συζητούνται είναι:
• Η παράταση του νόµου µε αλλαγή των κριτηρί ων που ι σχύουν σήµερα προκει µένου
κάποιος να ενταχθεί στον νόµο.

• Η θέσπιση ενός νέου πλαισίου προστασίας
µε βάση το κυπριακό µοντέλο, που προβλέπει
τη συνεισφορά του ∆ηµοσίου στην αποπληρωµή του δανείου, µε βάση επίσης συγκεκριµένα
κριτήρια.
• Η πλήρης κατάργηση κάθε προστασίας και η
αναζήτηση λύσης από κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά µέσα από τη δικαστική οδό.

4-θριάσιο

Πέµπτη 22 Νοεµβρίου 2018

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
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σε συνεργασία
µε την Άρτεµις Ανδρούτσου, Σύµβουλο σε
Θέµατα ∆ιατροφής, σας προσκαλεί
στην εκδήλωση-συζήτηση µε θέµα:
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΣ:
Μύθοι & Αλήθειες ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11 στις 6 µµ
στο Πνευµατικό Κέντρο Χαϊδαρίου
(πρώην ΝΕΛΕ, Κολοκοτρώνη 36)
Για ένα πολύ σηµαντικό θέµα που απασχολεί
κάθε γονιό θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε
σε δύο βασικά ερωτήµατα:
Ποιοι µύθοι συνδέονται µε την παιδική
διατροφή;
Με ποιες αλήθειες µπορούµε
να τους αντικαταστήσουµε;
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,
Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

Μ ε εν ηµέρωση για τον σακχαρώδη διαβήτη ξεκίν ησε το
«Σχολείο Υγείας» της Έν ωσης Νοσηλευτών στον ∆ήµο Φυλής

Μ

ε εν ηµέρωση για τον Σακχ αρώδη ∆ιαβήτη ξεκίν ησε, τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου, το Πρόγραµµα Πρόληψης,
Αγωγής και Προαγωγής Υ γείας, «Σχ ολείο Υ γείας» για τους δηµότες, στο πλαίσιο της συν εργασίας του
∆ήµου Φυλής µε την Έν ωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Σκοπός του προγράµµατος είν αι η εν ηµέρωση των δηµοτών για ιατρικής φύσης θέµατα µε στόχ ο την προάσπιση της υγείας τους, από το αρχ ικό στάδιο της πρόληψης – αγωγής και προαγωγής της υγείας έως τη διαχ ρον ική διαχ είριση των ν όσων .
Προσδοκούµε το πρόγραµµα αυτό και οι
εν ηµερωτικές οµιλίες που θα πραγµατοποιηθούν έως τη λήξη του προγράµµατος, ν α
βοηθήσουν ν α βελτιώσετε την υγεία σας»,
υπογράµµισε ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος
Κοιν ων ικής Προστασίας Γιώργος Αν των όπουλος.
Απώτερος σκοπός είν αι η υιοθέτηση
υγιών συµπεριφορών για τη βελτίωση της
υγείας του πληθυσµού σε ατοµικό, οικογεν ειακό και κοιν οτικό επίπεδο, όπως αν έφερε ο Γεν ικός Γραµµατέας της Έν ωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, Αριστείδης ∆άγλας,
ο οποίος ευχ αρίστησε τον ∆ήµαρχ ο Χρήστο Παππού για την άµεση αν ταπόκρισή
του. «Με την πρώτη επαφή του µε την
Έν ωση Νοσηλευτών Ελλάδος, “αγκάλιασε”
αυτή την προσπάθεια και µας κάλεσε ν α
έρθουµε στο ∆ήµο και ν α κάν ουµε αυτά τα
µαθήµατα στους δηµότες», τόν ισε ο κ. ∆άγλας.
Ο ∆ήµος Φυλής είν αι ο δεύτερος ∆ήµος
όπου ξεκιν άει το πρόγραµµα, το οποίο
περιλαµβάν ει µία µεγάλη θεµατολογία κοιν οτικής ν οσηλευτικής, δηλαδή προβληµάτων υγείας που αν τιµετωπίζον ται στην κοιν ότητα, όπως ο σακχ αρώδης διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις η διαχ είριση χ ρόν ιων ν οσηµάτων , ο καρκίν ος του πν εύµον α κ.ά., όπως τόν ισε ο ν οσηλευτής, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Έν ωσης
Νοσηλευτών , Τζαν ής Πολυκαν δριώτης.
Για την πρόληψη και αγωγή του σακχ αρώδη διαβήτη εν ηµέρωσε τους συµµετέχ ον τες, ο ν οσηλευτής Λάµπρος
Θεοδοσόπουλος.
Τα µαθήµατα θα γίν ον ται 2 φορές το µήν α, απογευµατιν ές ώρες (18:00-20:00) και µετά τη λήξη τους θα δίδον ται στους συµµετέχ ον τες βεβαιώσεις παρακολούθησης.
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«∆ηµογραφικό – Εθνική Άµυνα - Μακεδονικό»
Στην πρώτη διάλεξη της 12ης περιόδου λειτουργίας του
«Ανοιχτού – Λαϊκού Πανεπιστηµίου» (2018-2019)

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και ο
Πρόεδρος του Πν ευµατικού
Κέν τρου του ∆ήµου µας, σας
προσκαλούν στην πρώτη διάλεξη της
12ης
π εριόδου
λειτουργίας
του
«Αν οιχ τού – Λαϊκού Παν επιστηµίου»
(2018-2019) ,που θα δώσει , ο Επίτιµος
Αρχ ηγός του ΓΕΣ, Στρατηγός ε.α.
κ. Φραγκούλης Φράγκος *, τη ∆ευτέρα,
26 Νοεµβρίου 2018,στις 19:30, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πν ευµατικού
Κ
έ
ν
τ
ρ
ο
υ
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος
Καλλιέρης¨), µε θέµα: «∆ηµογραφικό –
Εθν ική Άµυν α - Μακεδον ικό»

*Ο Φραγκούλης Φράγκος γενήθηκε το 1951
στην Κοµοτηνή, εί ναι παντρεµµένος και έχει
δύο τέκνα. Μι λάει Αγγλι κά, Τουρκι κά και
Ρωσι κά. Εί ναι τελει όφοι τος της Νοµι κής Σχολής Αθηνών, ∆ι δάκτωρ Γεωπολι τι κής στο Ιόνι ο
Πανεπι στήµι ο και κατέχει µεταπτυχι ακούς
τί τλους σπουδών, στο Ευρωπαϊ κό ∆ί και ο και
Ανάπτυξη (Πάντει ο Πανεπι στήµι ο) και στο
∆ι εθνών και Ευρωπαϊ κών Σπουδών – Περι βάλλον και Βι ώσι µη Ανάπτυξη (Πάντει ο Πανεπι στήµι ο). Εί ναι Επί τι µος ∆ηµότης του ∆ήµου
Ρεθύµνης, του ∆ήµου Αµυνταί ου, του ∆ήµου
Ορεστι άδας και του ∆ήµου Σφακι ών Κρήτης.

Ει σήλθε στη Στρατι ωτι κή Σχολή Ευελπί δων
1ος, το 1970 και αποφοί τησε µετά από τετραετή φοί τηση, 1ος το 1974 µε το βαθµό του Ανθυπολοχαγού και κατετάγη στο όπλο του Πεζι κού. Παρακολούθησε το σύνολο των Σχολεί ων
του Στρατού µε αρί στη απόδοση και ήταν εν
ενεργεί α Αλεξι πτωτι στής έως την αποστρατεί α του. Το 1975 στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού υπηρέτησε ως ∆ι οι κητής Λόχου στο
ΚΕΒΟΠ και στο ΚΕΝ Σύρο, το 1976-1977 στο
βαθµό του Ανθυπολοχαγού υπηρέτησε ως
∆ι οι κητής Λόχου στο 535 ΤΠ στον ΕΒΡΟ και το
1977-1981 στο βαθµό του Υπολοχαγού υπηρέτησε ως ∆ι οι κητής Λόχου Καταδροµών στην Ε΄
Μοί ρα Καταδροµών. Με βαθµό Λοχαγού
υπηρέτησε ως ∆ι οι κητής Λόχου Καταδροµών
στην ∆΄ Μοί ρα Καταδροµών το 1981-1983 ενώ
το 1984-1987 στο βαθµό του Λοχαγού - Ταγµατάρχη δι ετέλεσε Επι τελής 3ου ΕΓ/Τµ Σχεδί ων
της IIIης Μεραρχί ας Ει δι κών ∆υνάµεων και τα
επόµενα δύο χρόνι α δι ετέλεσε Υποδι οι κητής
στο 505 Τάγµα Πεζοναυτών µε βαθµό Ταγµατάρχη.

Το 1989-1990 φοί τησε στην Ανωτέρα Σχολή
Πολέµου, ενώ µε βαθµό Αντι συνταγµατάρχη
δι ετέλεσε Επι τελής 2ου και 3ου ΕΓ στο 71
Σύνταγµα Πεζι κού (1990-1991) και υπηρέτησε
ως Στρατι ωτι κός Ακόλουθος στην Άγκυρα στην
Ελληνι κή Πρεσβεί α (1991-1994). ∆ι ετέλεσε
∆ι οι κητής στο 505 Τάγµα Πεζοναυτών (19941995), καθώς και Επι τελής 2ου ΕΓ/ΓΕΣ στο
τµήµα Οµόρων Κρατών – Τουρκί α (1996-1997).
Το 1997-1998 φοί τησε στο NATO Defence
College (NADEFCOL) και έως το 2001 υπηρέτησε ως Ακόλουθος Άµυνας στην Άγκυρα στην
Ελληνι κή Πρεσβεί α µε το βαθµό του Συνταγµατάρχη. Το 2001 ∆ι ετέλεσε Υποδι οι κητής της
32 Ταξι αρχί ας Πεζοναυτών, ενώ έως το 2003
στο βαθµό του Συνταγµατάρχη – Ταξι άρχου
δι ετέλεσε ∆ι οι κητής της 32 Ταξι αρχί ας Πεζοναυτών. Τον επόµενο χρόνο, δι ετέλεσε Υποδι ευθυντής της ∆ι ακλαδι κής ∆ι ευθύνσεως Στρατι ωτι κών Πληροφορι ών (∆∆ΣΠ) του ΓΕΕΘΑ µε
βαθµό του Ταξι άρχου και έως το 2006 στο
βαθµό του Υποστράτηγου δι ετέλεσε ∆ι ευθυντής της ∆ι ακλαδι κής ∆ι ευθύνσεως Στρατι ωτι κών Πληροφορι ών (∆∆ΣΠ) του ΓΕΕΘΑ.
Ήταν
Υπεύθυνος
Ασφαλεί ας
των
Ολυµπι ακών Αγώνων του 2004, ενώ το 20062007 στο βαθµό του Υποστρατήγου δι ετέλεσε
∆ι οι κητής της XVI Μ/Κ Μεραρχί ας Πεζι κού στο
∆ι δυµότει χο. Το 2007-2008 προήχθη στο βαθµό
του Αντι στράτηγου και ανέλαβε τη ∆ι οί κηση του
Β΄ ΣΣ, ενώ έως το 2009 ανέλαβε τη ∆ι οί κηση
της 1ης Στρατι άς. Επί σης, το 2009 (Μάρτι ο –
Αύγουστο) ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενι κού
Επι θεωρητή Στρατού και στι ς 6 Αυγούστου
2009 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού του
Γενι κού Επι τελεί ου Στρατού ΓΕΣ κατόπι ν
απόφασης του Κυβερνητι κού Συµβουλί ου Εξω-

τερι κών και Άµυνας. Στι ς 3 ∆εκεµβρί ου 2011
αποστρατεύεται µε το Βαθµό του Στρατηγού
και γί νεται επί τι µος Αρχηγός Γενι κού Επι τελεί ου Στρατού και το 2012 (Μάι ος-Ιούνι ος),
ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού Εθνι κής
Άµυνας ΥΕΘΑ, στην υπηρεσι ακή κυβέρνηση
του Πρωθυπουργού κ. Παναγι ώτη Πι κραµένου.
Το 2010 εκδόθηκε η µελέτη του γι α τη Μάχη
του Μαραθώνα µε τί τλο “Χωρί ς Ιππεί ς. Η
Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) 2.500 χρόνι α”
(Στρατηγι κές Εκδόσει ς), η οποί α µεταφράστηκε αµέσως στην αγγλι κή γλώσσα, µε τί τλο
“Without Cavalry. Battle of Marathon (490 BC).
2500 Years”, ενώ ετοι µάζεται µετάφρασή της
στη Ρωσι κή και στη Γερµανι κή.
Στι ς 25 Οκτωβρί ου 2012 στην Παλαι ά
Βουλή, παρουσι άστηκε το δεύτερο βι βλί ο του
µε τί τλο: “Ποι α Τουρκί α; Ποι οι Τούρκοι ;”, το
οποί ο έχει γί νει ήδη «best seller» και το Μάρτι ο του 2013 εκδόθηκε η Β΄ Έκδοση του βι βλί ου
όπου εµπλουτί ζεται µε επι πλέον υλι κό. Ήδη
µεταφράσθηκε στην Αγγλι κή, Γερµανι κή,
Ρωσι κή και Τουρκι κή.
∆ΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΑ:
Ανώτερος Ταξι άρχης του Τάγµατος της
Τι µής, Ταξι άρχης του Τάγµατος της Τι µής,
Χρυσός Σταυρός του Τάγµατος της Τι µής,
Ανώτερος Ταξι άρχης του Τάγµατος του Φοί νι κα, Ταξι άρχης του Τάγµατος του Φοί νι κα, Χρυσός Σταυρός του Τάγµατος του Φοί νι κα,
Μετάλλι ο Στρατι ωτι κής Αξί ας Α΄ Τάξης, Β΄
Τάξης, Γ΄ Τάξης, ∆ι αµνηµόνευση Αξί ας και
Τι µής, ∆ι αµνηµόνευση ηγεσί ας Σχηµατι σµού
Α΄ Τάξης, Β΄ Τάξης, ∆ι αµνηµόνευση Ευδόκι µης
∆ι οί κησης Α΄ Τάξης, Β΄ Τάξης, ∆ι αµνηµόνευση
Υπηρεσι ών Αξ/κού Επι τελούς Α΄ Τάξης, Β΄
Τάξης.

Εκδηλώσεις τιµής των Ενόπλων ∆υνάµεων στον ∆ήµο Αχαρνών

Μ

ε την Επίσηµη ∆οξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου και την
κατάθεση στεφάν ων στην προτοµή του Μήτρου Λέκκα στην Κεν τρική Πλατεία Αχ αρν ών , ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Ηµέρα
των Εν όπλων ∆υν άµεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου, την Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018, παρουσία του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβού και εκπροσώπων , του Ελλην ικού Κοιν οβουλίου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχ αρν ών , των
Εν όπλων ∆υν άµεων , των Σωµάτων Ασφαλείας και Αγηµάτων από σχ ολεία και τοπικούς συλλόγους του ∆ήµου Αχ αρν ών , υπό τους ήχ ους της Φιλαρµον ικής Ορχ ήστρας Αχ αρν ών , εν ώ τον Παν ηγυρικός λόγο της ηµέρας εκφών ησε ο Σµήν αρχ ος
(Ι) Χρήστος Συλαϊδής.

Στο µήν υµα του µε αφορµή την Ηµέρα των Εν όπλων ∆υν άµεων και των
Εισοδίων της Υ περαγίας Θεοτόκ ου, ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός
αν αφέρθηκε στη διαχ ρον ική προσφορά των Ελλην ικών Έν οπλων ∆υν άµεων στην
υπεράσπιση των εδαφικών συν όρων της χ ώρας, καθώς και στην διαφύλαξη των
αρχ ών της ∆ηµοκρατίας και της Ελευθερίας των Ελλήν ων τον ίζον τας ότι: "Ο ∆ήµος
Αχ αρν ών , εκφράζει σεβασµό στις Ελλην ικές Έν οπλες ∆υν άµεις, οι οποίες σύµφων α µε το Σύν ταγµα έχ ουν ως αποστολή την τήρηση της ασφαλείας και της εδαφικής ακεραιότητας της χ ώρας, της ∆ηµοκρατίας και της Ελευθερίας των Ελλήν ων και
αποτίει φόρο τιµής στα στελέχ η των Εν όπλων ∆υν άµεων που αγων ίστηκαν για την
Πατρίδα µας, αλλά και στα στελέχ η που σε καιρό Ειρήν ης διασφαλίζουν τα πολιτικά και κοιν ων ικά δικαιώµατα των Ελλήν ων ".
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Συνεχίζεται η τοποθέτηση µε νέα φωτιστικά σώµατα
και λάµπες led στα Βίλια

Τ

α συνεργεία του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλί ας, µετά τι ς εργασί ες καθαρι σµού,
συνεχίζουν τις επεµβάσεις βελτίωσης και
καλλωπισµού του περιβάλλοντα χώρου στα Βίλια.

Στο πλαίσιο αυτό τα συνεργεία του ∆ήµου υπό
την επίβλεψη και τις οδηγίες του αντιδηµάρχου, κ.
Σπύρου ∆ρίκου συνεχίζουν και προχωρούν στην
αντι κατάσταση φωτι στι κών σωµάτων και στην
τοποθέτηση νέων µε λάµπες, τύπου LED, αλλάζοντας την νυχτερινή όψη πολλών σηµείων και
κοινόχρηστων χώρων. Έχει προηγηθεί από τον
αντιδήµαρχο η ακριβή καταγραφή όλων των αναγκών και των σηµείων που πρόκειται να αντικατασταθούν τα φώτα. Σταδιακά κάθε σηµείο των Βιλίων θα
έχει ακόµα καλύτερο φωτισµό. Ο καλύτερος φωτισµός που εξυπηρετεί καλύτερα του πολίτες από την
µία αλλά και η οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας από την άλλη είναι δύο στόχοι που επιτεύχθηκαν
από τις συγκεκριµένες εργασίες του ∆ήµου.

Άλλη µία επιτυχηµένη «θεατρική
απόδραση» από το ∆ΟΚΑΠ

Μία µεγάλη παρέα συγκεν τρώθηκε την Κυριακή 18
Νοεµβρίου 2018, µε πρωτοβουλία του ∆ΟΚΑΠ και της
Προέδρου κ. Αλεξίας Νερούτσου. Σκοπός της συν άν τησης ήταν µία «θεατρική εκδροµή» για ν α παρακολουθήσουν την επιτυχ ηµέν η και ν οσταλγική θεατρική
π αράσταση «Μαριχ ουάν α Στοπ ». Το έργο είχ ε
σηµειώσει εξαιρετική επιτυχ ία στην µεγάλη οθόν η του
παλαιού ελλην ικού κιν ηµατογράφου και φέτος µεταφέρεται στη θεατρική σκην ή στο Γκάζι. Η παράσταση
έχ ει µεγάλη επιτυχ ία καθώς εκτός από τους ταλαν τούχ ους ηθοποιούς την παράσταση κλέβει ο µεγάλος
ερµην ευτής και συν αισθηµατικός τραγουδιστής Τόλης
Βοσκόπουλος. Η φων ή του αποτελεί έν α µουσικό
ταξίδι στο χ ρόν ο αφού πρωταγων ιστούσε και στην
ταιν ία.
Οι θεατρικές αποδράσεις έχ ουν συν αν τήσει τη
µεγάλη αποδοχ ή του κόσµου καθώς µε πολύ µικρό
κόστος , µε την διευκόλυν ση στη µεταφορά και την
άν εση που προσφέρει η καλή οργάν ωση πολλοί

δηµότες έχ ουν τη δυν ατότητα ν α παρακολουθήσουν
τις µεγάλες και καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της
χ ρον ιάς.

Μαγικές Νύχτες
Κινηµατογράφου
Μία αγαπηµένη συνήθεια
των δηµοτών συνεχίζεται από το
∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Γ

ια ακόµη µία χρονιά συνεχίζεται η επιτυχηµένη πρωτοβουλία των Κινηµατογραφικών Προβολών από το ∆ήµο Μάνδρας –
Ειδυλλίας.
Οι προβολές ξεκίνησαν αρχικά στις ∆ηµοτικές
Ενότητες των Ερυθρών και των Βιλίων, ενώ µετά
την αποκατάσταση και την πλήρη ανακατασκευή
του ∆ηµοτικού Θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη», το
οποίο επλήγη από τη θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου 2017 θα ξεκινήσουν οι προβολές και στη
Μάνδρα. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία της
∆ηµάρχου, κ. Γιάννας Κριεκούκη η οποία είχε την
συνολική και ενθουσιώδη υποδοχή από όλους, όχι
µόνο κινηµατογραφόφιλους. Η αγάπη του κόσµου
για τον θεσµό του Κινηµατογράφου ανέδειξε τις
προβολές σαν µια από τις πιο αγαπητές πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου σε όλους τους δηµότες
αλλά και σε πάρα πολλούς επισκέπτες.
Το πρόγραµµα, για ακόµη µία χρονιά, είναι µε
τέτοιο τρόπο διαµορφωµένο ώστε να ικανοποιεί
όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες ώστε κανείς να
µην αποκλείεται από την µαγεία του Κινηµατογράφου.
Ο ∆ήµος καλεί όλους τους δηµότες και γενικότερα
τους φίλους του Κινηµατογράφου να στηρίξουν την
προσπάθεια και την φετινή χρονιά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
πρόγραµµα των προβολών µπορείτε να καλείται
στο 15270 & στο 213.2014.945.
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8-θριάσιο
Ηµερίδα της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα
«Περιβάλλον και ανάπτυξη: Προκλήσεις
και προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή
του Πειραιά»

«Ο Πει ραι άς µπορεί να γί νει η αι χµή του δόρατος που θα βάλει τέλος
στο πεπερασµένο και επι κί νδυνο µοντέλο ανάπτυξης του παρελθόντος που
επί δεκαετί ες υπονόµευε το περι βάλλον και υποβάθµι ζε την ποι ότητα
ζωής των πολι τών µε την προϋπόθεση ότι θα υπερβεί τι ς σοβαρές αντι φάσει ς του», επι σήµανε η Περι φερει άρχης Αττι κής Ρένα ∆ούρου κατά τον χαι ρετι σµό της στην έναρξη των εργασι ών της δι εθνούς ηµερί δας της Περι φέρει ας Αττι κής - Περι φερει ακής Ενότητας Πει ραι ά, σήµερα, στον χώρο του
ΕΒΕΠ µε θέµα: «Περι βάλλον και ανάπτυξη: Προκλήσει ς και προοπτι κές
στην ευρύτερη περι οχή του Πει ραι ά». Η ί δι α τόνι σε ότι ο Πει ραι άς και η
ευρύτερη περι οχή αντι µετωπί ζουν παράλληλα «σοβαρές αντι φάσει ς»,
δι αθέτοντας από τη µι α «σηµαντι κή ναυπηγι κή βι οµηχανί α και αγορά
συγκέντρωσης και δι ανοµής τροφί µων», ενώ από την άλλη «µαστί ζεται από
υψηλά ποσοστά φτώχει ας και ανεργί ας, έλλει ψη κοι νωνι κών δοµών καθώς
και χρόνι ες, δοµι κές παθογένει ες». Αυτές τι ς επι χει ρηµατι κές, χωροταξι κές, περι βαλλοντι κές προκλήσει ς οφεί λει να υπερβεί , µέσα από συνέργει ες της ΤΑ καθώς και όλων των εµπλεκόµενων φορέων, γι α να «κερδηθεί
το στοί χηµα του δι αφορετι κού πολι τι κού παραδεί γµατος».
Να αποδεί ξουµε ότι "περι βάλλον" και "ανάπτυξη" δεν συγκρούονται
«Οφεί λουµε, απέναντι στους πολί τες, απέναντι στι ς νέες γενι ές, να αποδεί ξουµε ότι “περι βάλλον” και “ανάπτυξη” εί ναι έννοι ες που δεν συγκρούονται µεταξύ τους - το αντί θετο. Αποτελούν τι ς δύο όψει ς του ί δι ου
νοµί σµατος. Της πράσι νης, βι ώσι µης ανάπτυξης. Με σεβασµό στο περι βάλλον και αξι οπρεπεί ς δουλει ές γι α τους νέους», τόνι σε η Ρένα ∆ούρου.
Η ί δι α τόνι σε ότι στην προσπάθει α αυτή ο Πει ραι άς και η ευρύτερη περι οχή δεν βρί σκονται µόνες τους. «Η Περι φέρει α χρηµατοδοτεί έργα ύψους
111.683.000 ευρώ, έργα ήδη εγκεκρι µένα, που βρί σκονται σε εξέλι ξη», αναφερόµενη στην Ολοκληρωµένη Χωρι κή Επένδυση του ∆ήµου Πει ραι ά, ύψους
80.065.000 ευρώ. Η ί δι α θύµι σε επί σης ότι η Περι φέρει α εί ναι «συστηµατι κός αρωγός σε και νοτόµα εγχει ρήµατα, όπως αυτό του Κέντρου Επι χει ρηµατι κής Και νοτοµί ας γι α τη Γαλάζι α Ανάπτυξη», που η Περι φέρει α
χρηµατοδοτεί µε 1.8 εκ. ευρώ και υλοποι εί ο ∆ήµος Πει ραι ά, «στο πλαί σι ο
µι ας αµοι βαί α επωφελούς συνέργει ας».

«Μακρι ά από έργα βι τρί νας, µακρι ά από προεκλογι κές “ευκολί ες”»,
συνέχι σε η Ρένα ∆ούρου, η Περι φέρει α Αττι κής, «χωρί ς να υποκαθι στά την
κυβέρνηση, έχει κάνει τη στρατηγι κή επι λογή των έργων ουσί ας. Εί τε αφορούν την αντι πληµµυρι κή θωράκι ση, εί τε την περι βαλλοντι κή ρύπανση».
Μέσα από συνέργει ες και πρωτοβουλί ες σαν τη σηµερι νή Ηµερί δα, που
στόχο της έχει «να αποτελέσει αφετηρί α γι α πολυθεµατι κή συνεργασί α της
Τοπι κής Αυτοδι οί κησης µε επαγγελµατι κούς, επι στηµονι κούς και κοι νωνι κούς φορεί ς, αναδει κνύοντας τον κρί σι µο αλλά και θεσµι κό ρόλο της Περι φέρει ας που έχει τη βούληση να λει τουργήσει στη βάση ενός ολοκληρωµένου, συνεκτι κού, ολι στι κού σχεδι ασµού. Με σεβασµό στην ποι ότητα ζωής
και το περι βάλλον», κατέληξε η Περι φερει άρχης.

Στο επί κεντρο της Ηµερί δας το νέο αναπτυξι ακό µοντέλο της ευρύτερης
περι οχής του Πει ραι ά
Επί κεντρο της ηµερί δας εί ναι να θέσει σε νέα, στέρεα βάση το αναπτυξι ακό µοντέλο και σχέδι ο γι α την ανάπτυξη της ευρύτερης περι οχής του
Πει ραι ά µε προτεραι ότητα την προστασί α του περι βάλλοντος και την
αι σθητι κή αναβάθµι ση της πόλης ως αυτόνοµου / αυτοδύναµου τουρι στι κού
πόλου στην Αττι κή και στην Ελλάδα. Στην πρωτοβουλί α µετέχουν φορεί ς,
καθηγητές και ερευνητές και περι λαµβάνει 2 µέρη:

1ο µέρος: Ευρωπαϊ κές πρακτι κές σε λι µενι κές πόλει ς (υπό τον
συντονι σµό του Αντι περι φερει άρχη Πει ραι ά, Γι ώργου Γαβρί λη).

2ο µέρος: Ενηµέρωση γι α τα 3 χρηµατοδοτούµενα ερευνητι κά

προγράµµατα από την Περι φέρει α Αττι κής γι α το Περι βάλλον σε Πει ραι ά,
Κερατσί νι - ∆ραπετσώνα, Πέραµα, Ελευσί να (υπό τον συντονι σµό της Γενι κής ∆ι ευθύντρι ας Βι ώσι µης Ανάπτυξης και Κλι µατι κής Αλλαγής της Περι φέρει ας Αττι κής, ∆ρ. Αργυρώς Παρασκευοπούλου).
Στο πλαί σι ο της ηµερί δας χαι ρετι σµούς απηύθυναν: ο Αναπληρωτής
Υπουργός Περι βάλλοντος και Ενέργει ας, Σωκράτης Φάµελλος, ο Γενι κός
Γραµµατέας Λι µένων, Λι µενι κής Πολι τι κής και Ναυτι λι ακών Επενδύσεων,
Χρήστος Λαµπρί δης, ο Αντι περι φερει άρχης Πει ραι ά, Γι ώργος Γαβρί λης,
ο ∆ήµαρχος Πει ραι ά, Γι άννης Μώραλης, ο ∆ήµαρχος Κερατσι νί ου - ∆ραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, ο ∆ήµαρχος Περάµατος, Γι άννης Λαγουδάκης, ο Πρόεδρος του Εµπορι κού και Βι οµηχανι κού Επι µελητηρί ου Πει ραι ώς
και Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασί λης Κορκί δης καθώς και ο Εκπρόσωπος ΟΛΠ
Α.Ε., Νεκτάρι ος ∆εµενόπουλος.

Στάσεις εργασίας
στα λεωφορεία του
ΟΑΣΑ την Τετάρτη
28 Νοεµβρίου

Με στάσεις εργασίας, από την
έναρξη της βάρδιας έως τις 9
το πρωί και από τις 9 το βράδυ
έως τη λήξη της βάρδιας, θα
συµµετέχουν στην πανελλαδική απεργί α της ΓΣΕΕ, την
ερχόµενη Τ ετάρτη στι ς 28
Νοεµβρί ου, οι εργαζόµενοι
στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των λεωφορείων θα επέλθει έως τις 10:00 π.µ. ενώ τα
οχήµατα θα αρχί σουν να
αποσύρονται από τις 20:00.
Τ ο Συνδικάτο Εργαζοµένων
ΟΑΣΑ µε ανακοίνωση του ζητά
υπογραφή ΣΣΕ, αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας και δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες.

Ράλι κλασικών αυτοκινήτων στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

Μ

ε µεγάλη συµµετοχ ή π ου
ξεπ έρασε κάθε π ροσδοκία
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 17 Νοεµβρίου, στη ∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής, ο αγών ας ιστορικών αυτοκιν ήτων µε τον τίτλο «Time
Speed Distance Regularity Rally »,
που συν διοργάν ωσε ο AC3 (Argolis
Classic Car Club) µε τον Σύλλογο
Ιδιοκτητών
Σπ ορ
Αυτοκιν ήτων
(Σ.Ι.Σ.Α) υπό την Αιγίδα του ∆ήµου
Φυλής.
Στην διοργάν ωση συµµετείχ αν 52
ιστορικά αυτοκίν ητα µε δυο άτοµα
πλήρωµα εν ώ υπήρχ ε και διεθν ής
συµµετοχ ή αφού στο ράλι Φυλής
αγων ίστηκε στο ν ούµερο 2 µε Πόρσε
και
ο
Πρωταθλητής Regularity
Ευρώπης του 2016 Κριστιάν Κρουσιφίξ.
Το σήµα της εκκίν ησης του αγών α
δόθηκε από το ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού ο οποίος υπογράµµισε
«µε ιδιαίτερη χ αρά υπ οδεχ όµαστε
σήµερα στην ιστορική ∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής, τους φίλους του µηχ αν οκίν ητου αθλητισµού. Ευχ όµαστε ο
σηµεριν ός αγών ας
ν α είν αι για
πληρώµατα και διοργαν ωτές µια αξέχ αστη εµπειρία η οποία θα επαν αληφθ

εί». Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής έδωσε
συγχ αρητήρια στους διοργαν ωτές για
τη µεγάλη συµµετοχ ή αλλά και για τα
πολλά ν έα παιδιά που απάρτιζαν τα
πληρώµατα.
Η εκκίν ηση του αγών α έγιν ε στις 11
το πρωί από την κεν τρική πλατεία της
Φυλής και τα αυτοκίν ητα ξεκιν ούσαν
έν α έν α ,αν ά λεπτό µε σκοπό ν α
διαν ύσουν απόσταση 200 χ ιλιοµέτρων ακολουθών τας τη διαδροµή Φυλή ,
∆ερβεν οχ ώρια, Πάν ακτος,
Άγιος
Γεώργιος, Αλεποχ ώρι , Ψάθα και ν α
επιστρέψουν στη Φυλή µε ορισµέν η
ταχ ύτητα που δεν υπερέβαιν ε τα 49,9
χ ιλιόµετρα την ώρα καθώς ο αγών ας
ήταν ακρίβειας χ ρόν ου και σωστής
πλοήγησης και όχ ι ταχ ύτητας.
Την πρωτοβουλία και τις εν έργειες για
τη διοργάν ωση έκαν ε ο Αν τιδήµαρχ ος
της ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής Σπύρος Μπ ρέµπ ος, ο οπ οίος και ως
κάτοχ ος ιστορικού αυτοκιν ήτου έχ ει
ιδιαίτερη αγάπη και γν ώση γύρω από
τον µηχ αν οκίν ητο αθλητισµό.
«Καλωσορίσατε στη Φυλή. Καλοδεχ όµαστε την «Φυλή» του αυτοκιν ήτου,
γιατί το µήν υµά µας είν αι: Επιλέγω
Φυλή. Και οι φυλές που περν άν ε από
τη Φυλή είν αι πάρα πολλές. Είν αι η

«Φυλή»
της
αν αρρίχ ησης, της αρχ αιολογίας, του θρησκευτικού
τουρισµού, των αιωροπτεριστών , των π εριπ ατητών , των αν θρώπ ων
που εξερευν ούν τα σπήλαια και τους αρέσει η χ λωρίδα και η
παν ίδα του τόπου µας και µια από τις
εξέχ ουσες φυλές είν αι αυτή του αυτοκιν ήτου γιατί ο ∆ήµος Φυλής έχ ει φιλοξεν ήσει πολλά ράλι µε γν ωστά ον όµατα» υπογράµµισε ο Σπύρος Μπρέµπος
και ζήτησε ο συγκεκριµέν ος αγών ας
ιστορικών αυτοκιν ήτων ν α γίν εται
κάθε χ ρόν ο, αίτηµα που αποδέχ θηκαν µε χ αρά πληρώµατα και διοργαν ωτές οι οποίοι δήλωσαν εν τυπωσιασµέν οι από τη διαδροµή.
«Είν αι η πρώτη φορά που η λέσχ η
µας οργαν ών ει αγών α στη Φυλή λόγω
της προσωπικής γν ωριµίας µε τον
αν τιδήµαρχ ο Σπύρο Μπρέµπο είχ αµε
την ευκαιρία ν α οργαν ώσουµε αυτόν
τον αγών α. Ευχ αριστούµε πολύ το
∆ήµο Φυλής για τη φιλοξεν ία και
επιδίωξή µας είν αι ν α το επαν αλάβουµε και την επόµεν η χ ρον ιά» δήλωσε
ο Γραµµατέας της AC3 και Αλυτάρχ ης
του αγών α Απόστολος Λακασάς.

«Όλα πήγαν πολύ καλά. Είµαστε
πολύ ευχ αριστηµέν οι από τη διαδροµή
και τις συµµετοχ ές και ευχ αριστούµε
το ∆ήµο Φυλής για τη φιλοξεν ία. Είν αι
η πρώτη φορά που κάν ουµε εκκίν ηση
αγών α από τη Φυλή και πραγµατικά η
εµπ ειρία για το Σ.Ι.Σ.Α. και τα
πληρώµατα ήταν εξαιρετική» υπογράµµισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκιν ήτων Μιχ άλης
Μουζούκης.
Ο αγών ας ολοκληρώθηκε στις τέσσερις το απόγευµα και λίγο µετά τις έξι έγιν αν , στην αίθουσα εκδηλώσεων του
∆ηµαρχ είου Νικόλαος Λιάκος, οι απον οµές των επάθλων στους ν ικητές του
αγών α και των ειδικών κατηγοριών . Οι
συν διοργαν ωτές του αγών α επέδωσαν
στο τέλος της εκδήλωσης τιµητική
ευχ αριστήρια π λακέτα στο ∆ήµο
Φυλής την οποία παρέλαβε ο Αν τιδήµαρχ ος Φυλής Σπύρος Μπρέµπος.
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Συνεδριάζει σήµερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε.

Σ

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Βιβλιοπαρουσίαση
παραµυθιού

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Πνευµατικού Κέντρου κ. Μελέτη Μπουραντά και τη
συνεργασία της Εθελοντικής Οµάδας Ασπροπύργου – Αθλητικού Οµίλου «ΘΡΙΑ» και του
Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου, διοργανώνεται διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση
του παραµυθιού «Η Φτερωτή Ποδηλατούλα»
της Συγγραφέως κ. Λίας Λάππα. Το παραµύθι
πραγµατεύεται τον εθισµό στο διαδίκτυο, ένα
θέµα άκρως επίκαιρο, για Γονείς και Παιδιά.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 24 Νοεµβρίου 2018 στις 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «∆ηµήτριος Καλλιέρης» του
Πνευµατικού Κέντρου.
Το Πνευµατικό Κέντρο θα εξασφαλίσει
αντίτυπα του παραµυθιού, τα οποία και θα
διανείµει δωρεάν, στις σχολικές βιβλιοθήκες.

υνεδριάζει σήµερα Πέµπτη 22 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε.Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ΚΕ∆Ε (Ακαδηµίας 65
και Γενναδίου 8, 3ος όροφος).
Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν είναι η προετοιµασία του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου
της ΚΕ∆Ε, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, 3-5 ∆εκεµβρίου 2018, ο Κρατικός Προϋπολογισµός 2019 και η έγκριση Μνηµονίου Συνεργασίας της ΚΕ∆Ε µε το ∆ίκτυο Φο.∆.Σ.Α.
Επιπλέον θα υπάρξει ενηµέρωση και λήψη απόφασης για την ανάπτυξη τριών νέων διαδικτυακών
υπηρεσιών για τους ∆ήµους µέσω του κόµβου υπηρεσιών της ΚΕ∆Ε (govHUB).

Λύση στις ασφαλιστικές
εισφορές πρώην ∆ηµάρχων

Μ

ετά από αρκετές παρεµβάσεις του Προέδρου
της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλη και των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Έν ωσης, δίδεται
λύση σε µια αδικία που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές περίπου 420 πρώην δηµάρχ ων .
Ειδικότερα, στο ν οµοσχ έδιο µε τίτλο: «Μείωση
ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», το
οποίο έχ ει εισαχ θεί προς ψήφιση στη Βουλή από το
Υ πουργείο Εργασίας Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, έχ ει προβλεφθεί ειδική διάταξη
σύµφων α µε την οποία αν αστέλλεται οποιαδήποτε
διαδικασία επιστροφής στο ΕΤΕΑ, τέως ΤΑ∆ΚΥ χ ορηγηθεισών επικουρικών συν τάξεων και εφάπαξ.
Υ πεν θυµίζεται ότι το θέµα είχ ε προκύψει µετά την
έκδοση αποφάσεων από το Εν ιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) – τοµέας ΤΑ∆ΚΥ , σύµφων α µε
τις οποίες αν ακαλούν ταν προηγούµεν ες αποφάσεις
του που απέν ειµαν σε πρώην δηµάρχ ους επικουρική σύν ταξη και εφάπαξ, µετά την εξαγορά της θητείας
τους ως προέδρων κοιν οτήτων και σύµφων α µε σχ ε

τική δυν ατότητα που τους παρείχ ε ο ν όµος
Ν.3232/2004 (άρθρο 20 παρ.3).
Η ∆ιοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, ερµην εύον τας εσφαλµέν α το ν οµοθετικό πλαίσιο είχ ε προκαλέσει αν αστάτωση σε εκατον τάδες αιρετούς καταλογίζον τάς τους
επιστροφή εισπραχ θέν των .
Η ΚΕ∆Ε µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της και παραστάσεις διαµαρτυρίας είχ ε διεκδικήσει
την επίλυση του προβλήµατος που είχ ε δηµιουργηθεί.
Μάλιστα, ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και αν τιπροσωπεία µελών του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε είχ ε επισκεφθεί τον
αρµόδιο Υ φυπουργό Αν αστάσιο Πετρόπουλο και είχ ε
ζητήσει ν α υπάρξει άµεση ν οµοθετική ρύθµιση.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε µε αφορµή τη σχ ετική θετική εξέλιξη υπογραµµίζει ότι «µε τη ρύθµιση του αρµόδιου Υ πουργείου τακτοποιείται το δίκαιο αίτηµα των
αιρετών . Επρόκειτο για µια κατάφορη αδικία και µια
απ αράδεκτη απ όφαση, µν ηµείο π αραλογισµού.
Πρώην αιρετοί συν άδελφοί µας κιν δύν ευαν µέχ ρι και
ν α χ άσουν τα σπίτια τους, καθώς τους ζητούσαν ν α
επιστρέψουν επικουρικές συν τάξεις και εφάπαξ που
ν οµίµως τους καταβάλλον ταν από το 2004 µέχ ρι
σήµερα».
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10-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
33ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αρ. Απόφ .: 511

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. 2741`2/9-11-2018 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, 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
20, απόντα 13, και ονοµαστικά:

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 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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 Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος το 1ο θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση 10ης Αναµόρφωσης
προϋπολογισµού και Τ ροποποίηση Τ εχνικού Προγράµµατος

∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2018», έθεσε υπόψη
των µελών του συµβουλίου, την
υπ’ αριθµ. 530/2018 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, η
οποία έχει ως εξής:
«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’
αριθµ. 55ης / 2018
συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΘΕ Μ Α :
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 530
Λήψη απόφασης για την «10η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού
& Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Οικ. έτους 2018»
σύµφωνα µε την υπ’αρ. πρωτ.
795/31-10-2018 Εισήγηση του
∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
στις 06 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα
Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ασπροπύργου
κατόπιν
της υπ’ αριθµ.
26809/01-11-2018
έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου
αυτής κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ Αντιδηµάρχου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα µε ∆ηµοτικό
κλητήρα την 02-11-2018
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 (7).

Π Α ΡΟ Ν Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Η Σ
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ Ε ΠΙΤΡ
ΟΠΗΣ
1.ΤΣΙΓΚΟΣ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 . Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
7.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α Π Ο Ν Τ Α ΜΕΛΗ
1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αν και προσκλήθηκαν
δεν παραβρέθηκαν

νόµιµα

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο Θέµα της Ηµερησίας
διάταξης:
Θέτει υπόψη των µελών:
Την υπ’αρ.πρωτ. 795/31-10-2018
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας, που έχει ως
εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε
την υπ΄ αρ.
25595/28-7-17 Κ.Υ.Α. µε θέµα:
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των
δήµων,
οικονοµικού
έτους
2018», την υπ΄αρ. 23976/22-072016 Κ.Υ.Α - τροποποίηση της
υπ΄αριθµ. 7028/03.02.2004 και
τις υπ΄αρ. 26945/31-07-2015,
2 9 5 3 0 / 2 5 -0 7 -2 0 1 4 ,
30842/01.08.2013
και
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α., όπου
τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη
άσκησης περιοριστικής πολιτικής
στις δαπάνες και η εγγραφή
δαπανών – µόνο - αυτών που
αναµένεται να πληρωθούν κατά
την διάρκεια του οικονοµικού
έτους και
παρισταµένης της
ανάγκης για εγγραφή , ενίσχυση
καθώς και µείωση κονδυλίων
από αυτά που είχαν προβλεφθεί
στον προϋπολογισµό, πρέπει να
προβούµε σε αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, η οποία έχει
ως εξής:
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(10ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)

Η παρούσα αναµόρφωση συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρουµε
παραπάνω και αναλυτικά :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2.260.200,00 + 1.409.986,68 –
2.090.186,68 = 1.580.000,00

ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
1.550.000,00 + 111.000,00 –
81.000,00 = 1.580.000,00

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
67.246,45 + 0,00 – 6.115,14=
61.131,31

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κατόπιν των αν ωτέρω τροποποιείται το ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
1) Εγγράφηκε ο νέος κωδικός εσόδων µε αύξ. αριθµό 1 και αντίστοιχα
εγγράφηκε ισόποσα, στο σκέλος των
εξόδων, ο κωδ. µε αυξ. αριθµό 27,
καθώς σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
3126/05-10-2018 (Α∆Α:7Σ277Λ7ΣΒΥ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Ολοκληρωµένης Φροντίδας στο
Ο.Τ. Ρ17 του ∆ήµου Ασπροπύργου»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
“ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”.
2) Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εσόδων µε αύξ. αριθµό 1 και 2 και
αντίστοιχα µειώθηκαν ισόποσα οι
κωδικοί εσόδων µε αύξ.αριθµό από 1
έως και 5, σύµφωνα µε την εκτίµηση
της εισπραξιµότητας των κωδικών
αυτών, χωρίς να µεταβληθεί το σύνολο της Οµάδας 1 και παράλληλα να
ισοσκελισθεί µερικώς η υπηρεσία 45
(Νεκροταφείου).
3) Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εσόδων
µε αύξ. αριθµό 3 και 4 και αντίστοιχα
µειώθηκαν ισόποσα οι κωδικοί εσόδων µε αύξ.αριθµό 6 και 7, σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις των αναµενόµενων
εισπράξεων για την απόδοση των
προνοιακών επιδοµάτων.
4) Ενισχύθηκε ο κωδικός εσόδων
µε αύξ. αριθµό 5 και αντίστοιχα
αυξήθηκε ο κωδικός εξόδων µε αύξ.
αριθµό 8, καθώς προέκυψε ανάγκη
αύξησης της πίστωσης για την απόδοση παρακρατηθέντων κρατήσεων
προς τρίτους.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
1) Εγγράφηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 8, από 15 έως
και 26 και αυξήθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε αύξ. αρ. από 1 έως και 7, από
9 έως και 24 και από 38 έως και 52,
λόγω αναγκών που προέκυψαν κατά
την εκτέλεση του προϋπολογισµού
και αντίστοιχων αιτηµάτων του τµήµατος µισθοδοσίας
2) Εγγράφηκαν οι κωδ. εξόδων µε
αύξ. αρ. από 9 έως και 14, ενισχύθηκαν οι κωδ. εξόδων µε αύξ.αρ. από 25
έως και 37 και παράλληλα µειώθηκαν
ισόποσα οι κωδ. εξόδων µε αυξ. αρ.
από 30 έως και 45 προκειµένου να
διατηρηθεί η ανταποδοτικότητα της
υπηρεσίας 20 (υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού).
3) Μειώθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 29 και από 46
έως και 67, λόγω πλεονάζουσας
πίστωσης που προέκυψε από συµβάσεις που υπεγράφησαν, είτε από τη µη
εκτέλεση
των
εγγεγραµµένων
δαπανών.
4) Μειώθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αυξ. αρ. 68 (Αποθεµατικό) προκειµένου να ισοσκελισθεί η παρούσα
αναµόρφωση.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα
µέλη να αποφασίσουν.
O δηµοτικός σύµβουλος κ. Ι. Ηλίας δεν
ψηφίζει το θέµα.
Τα µέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και
αφού έλαβαν υπόψη:
1.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 795/31-102018 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικ/κής Υπηρεσίας.
2.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
3.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
4.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 25595/287-17 Κ.Υ.Α.
5.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 23976/2207-2016 Κ.Υ.Α- τροπ/ση της υπ’ αρ.
7028/03.02.2004
6.Τις διατάξεις των υπ’αρ. 26945/3107-2015,
29530/25-07-2014,
30842/01.08.2013
και
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α.

αποφ ασ ί ζουν
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ έξι (6) δηµοτικοί
σύµβουλοι οι 1) ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ,
2) ΚΩΝ. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ, 3) ΑΝΑΣΤ.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, 4) ∆ΗΜ. ΚΑΓΙΑΣ,
5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ, 6) ΣΟΦΙΑ
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ, ε γ κ ρ ί ν ο υ ν την 10η
Αν αµόρφωση Προϋπολογισµού και
την Τροποποίηση Τεχν ικού Προγράµµατος Οικον οµικού έτους 2018,
σύµφ ων α µε την υπ’αρ. πρωτ.
795/31-10-2018 Εισήγηση της
∆/ν σης Οικονοµικών.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το
πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό 530»
Στο σηµείο αυτό, παρενέβη ο ∆/ντής
Οικονοµικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος, επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει να
τροποποιηθεί η παραπάνω απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία
αφορά την εν λόγω Αναµόρφωση, στα
παρακάτω σηµεία :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α :
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ.Α
1) Κ.Α 1219.006, µε τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για
την οικονοµική ενίσχυση των πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόµενο
(πληµµύρα) της 08/07/2018», µε
ποσό 586,84€
ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α
1) Κ.Α 4142.039, µε τίτλο «Κράτηση
υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)», µε ποσό
5.000,00€

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α :
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ.Α
1) Κ.Α 00.6733.005, µε τίτλο «Οικονοµική ενίσχυση των πληγέντων από το
έκτακτο καιρικό φαινόµενο (πληµµύρα)
της 08/07/2018», µε ποσό 586,84€
ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α
1) Κ.Α 8242.039, µε τίτλο «Απόδοση
κράτησης υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)»,
µε ποσό 5.000,00€
2) Κ.Α 00.6492.001 µε τίτλο «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» επιπλέον της
πίστωσης που αυξήθηκε κατά
100.000,00€
3) Κ.Α 00.6823.000 µε τίτλο «Τόκοι
υπερηµερίας χρήσης» µε ποσό
50.000,00€
4) Κ.Α 10.6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)»
επιπλέον της πίστωσης που αυξήθηκε
κατά 11.550,00€
5) Κ.Α 00.6441.000 µε τίτλο «Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» µε ποσό 4.000,00€
ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α
1) Κ.Α 30.7112.000 µε τίτλο
«Αγορές οικοπέδων και εδαφικών
εκτάσεων» επιπλέον της πίστωσης
που µειώθηκε κατά 161.550,00€
2) Κ.Α 90.9111.000 µε τίτλο
«Αποθεµατικό» επιπλέον της
πίστωσης που µειώθηκε κατά
4.000,00€
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:
•Την
υπ΄ αριθµ.
530/2018
απόφ αση της Οικον οµικής Επιτροπής
•Την παρέµβαση του ∆ιευθυν τή
Οικον οµικών Υπηρεσιών , κ.
Φίλιππου Πάν ου,
•Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αν των ίου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης της
10ης Αν αµόρφ ωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Ασπροπύργου, οικον οµικού έτους 2018, και
Τροποποίησης του Τεχν ικού
Προγράµµατος» τάχθηκαν δέκα
εν ν έα (19) µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά 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 ΑΝΤΩΝΗΣ
19) ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
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12-θριάσιο

Συνεχίζεται από τη σελ 11
Κατά τάχθηκε έν α (1) µέλος
του συµβουλίου, και ον οµαστικά ο κ. :
1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την 10η ` Αν αµόρφ -

ωση του προϋπολογισµού του
∆ήµου Ασπροπύργου Οικ.
Έτους 2018 και την Τροποποίηση του Τεχν ικού Προγράµµατος, όπως τροποποιείται
κατόπιν παρέµβασης του ∆ιευθυν τή Οικον οµικών Υπηρεσιών , κου Φίλιππου Πάν ου,
ως κάτωθι:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

Πέµπτη 22 Νοεµβρίου 2018

θριάσιο-13

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
1.550.586,94 + 116.000,00 –
81.000,00 = 1.585.586,94
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
2.260.786,94 + 1.580.536,68 –
2.255.736,68 = 1.585.586,94

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
67.246,45 + 0,00 – 10.115,14=
57.131,31

Κατόπιν των αν ωτέρω τροποποιείται
το
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ως εξής:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(10ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)
Η
παρούσα
αν αµόρφ ωση
συν τάχθηκε για τους λόγους που
αν αφέρουµε παραπάν ω και αν αλυτικά :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
1) Εγγράφηκε ο νέος κωδικός εσόδων µε αύξ. αριθµό 1 και αντίστοιχα
εγγράφηκε ισόποσα, στο σκέλος των
εξόδων, ο κωδ. µε αυξ. αριθµό 28,
καθώς σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
3126/05-10-2018 (Α∆Α:7Σ277Λ7ΣΒΥ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Ολοκληρωµένης Φροντίδας στο
Ο.Τ. Ρ17 του ∆ήµου Ασπροπύργου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
“ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”.
2) Εγγράφηκε ο νέος κωδικός εσόδων µε αύξ. αριθµό 2 και αντίστοιχα
εγγράφηκε ισόποσα, στο σκέλος των
εξόδων, ο κωδ. µε αυξ. αριθµό 4,
καθώς σύµφωνα µε το υπ΄αρ.
πρωτ.59236/26-10-2018
(Α∆Α:
6ΜΖΧ465ΧΘ7-ΚΗ2) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
επιχορήγηση για την κάλυψη των
άµεσων βιοτικών αναγκών των
πληµµυροπαθών της 08/07/2018.
3) Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εσόδων
µε αύξ. αριθµό 1 και 2 και αντίστοιχα
µειώθηκαν ισόποσα οι κωδικοί εσόδων
µε αύξ.αριθµό από 1 έως και 5, σύµφωνα µε την εκτίµηση της εισπραξιµότητας των κωδικών αυτών, χωρίς να
µεταβληθεί το σύνολο της Οµάδας 1
και παράλληλα να ισοσκελισθεί µερικώς η υπηρεσία 45 (Νεκροταφείου).
4) Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εσόδων
µε αύξ. αριθµό 3 και 4 και αντίστοιχα
µειώθηκαν ισόποσα οι κωδικοί εσόδων
µε αύξ.αριθµό 6 και 7, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις των αναµενόµενων εισπράξεων για την απόδοση των προνοιακών επιδοµάτων.
5) Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εσόδων
µε αύξ. αριθµό 5 και 6 και αντίστοιχα

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

48

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

αυξήθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε αύξ.
αριθµό 9 και 55, καθώς προέκυψε
ανάγκη αύξησης της πίστωσης για την
απόδοση παρακρατηθέντων κρατήσεων προς τρίτους και προς το δηµόσιο
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
1) Εγγράφηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 3, από 5 έως
και 9, από 16 έως και 27 και αυξήθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε αύξ. αρ. από
1 έως και 8, από 10 έως και 25 και
από 39 έως και 54, λόγω αναγκών
που προέκυψαν κατά την εκτέλεση
του προϋπολογισµού και αντίστοιχων
αιτηµάτων του τµήµατος µισθοδοσίας.
2) Εγγράφηκαν οι κωδ. εξόδων µε
αύξ. αρ. από 10 έως και 15, ενισχύθηκαν οι κωδ. εξόδων µε αύξ.αρ. από 26
έως και 38 και παράλληλα µειώθηκαν
ισόποσα οι κωδ. εξόδων µε αυξ. αρ.
από 30 έως και 45 προκειµένου να
διατηρηθεί η ανταποδοτικότητα της
υπηρεσίας 20 (υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού).
3) Μειώθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 29 και από 46
έως και 67, λόγω πλεονάζουσας
πίστωσης που προέκυψε από
συµβάσεις που υπεγράφησαν, είτε
από τη µη εκτέλεση των εγγεγραµµένων δαπανών.
4) Μειώθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αυξ. αρ. 68 (Αποθεµατικό) προκειµένου να ισοσκελισθεί η παρούσα
αναµόρφωση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται
ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθµό 511.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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14-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 Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
33ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ.: 513

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και ψήφιση της
3ης αν αµόρφωσης του προϋπολογισµού της Κοιν ωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου και της
εισηγητικής έκθεσης έτους 2018.
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
1 0 . ΤΣ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ ΤΑ Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13.ΓΚΟΛΕΜΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

O ∆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 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης
µε τίτλο: «Κατάρτιση και ψήφ ιση
της 3ης αν αµόρφ ωσης του προϋπολογισµού της Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου και της εισηγητικής έκθεσης
έτους 2018», έθεσε υπόψη των
µελών, την υπ’ αριθµ. 92/2018
Απόφαση, από το Πρακτικό της
18ης Συνεδρίασης, του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(ΚΕ∆Α), η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.
18ης/2018 συνεδριάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Κ.Ε.∆.Α.

Αρ. Αποφ. 92. Κατάρτιση και
ψήφιση της 3ης αναµόρφωσης
του προϋπολογισµού ΚΕ∆Α
έτους 2018 και της εισηγητικής
της
Κοινωφελούς
έκθεσης
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.) προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.

Στον Ασπρόπυργο και στην
έδρα της Κ.Ε.∆.Α., σήµερα την
25η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 12.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Συµβούλιο
της
∆ιοικητικό
Κ.Ε.∆.Α. σύµφωνα µε τα άρθρα
54-64 του Ν.3463/2016(∆.Κ.Κ)
και
τις
διατάξεις
του
Ν.3852/2010 κατόπιν της µε
αριθµ. Πρωτ 2224/22-10-2018
εγγράφου Προσκλήσεως της
Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε
µέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε
σύνολο µελών (7) παραβρέθηκαν
παρόντες (5) απόντες (2).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ
4.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΤΣΙΛΕ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΠΩΝ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Κα ΜΑΥΡΙ∆Η
ΣΟΦΙΑ συνεχιζόµενης της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούµενη
το 13ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέτει υπ’ όψιν των µελών
∆.Σ. ότι: Σύµφωνα µε τις παρ 1-3
του άρθρου 260 του ∆ΚΚ, η
διαχείριση των κοινωφελών
επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε
ιδιαίτερο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το
οικονοµικό έτος της διαχείρισης
των επιχειρήσεων συµπίπτει µε
το ηµερολογιακό έτος. Μετά την
έγκρισή του από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, υποβάλλεται προς
έγκριση στο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο.
Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισµός της επιχείρησης, από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε η
επιχείρηση δεν µπορεί να προβεί
σε οικονοµικές δοσοληψίες, ούτε
να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και
γενικά δεν µπορεί να λαµβάνει
αποφάσεις και να προβαίνει σε
πράξεις σχετικά µε θέµατα που
παράγουν οικονοµικές απαιτήσεις και συνέπειες.
Με την παρ.14 του άρθρου 10
του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο
τρόπος χρηµατοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το
∆ήµο, καθώς δεν απαιτείται
πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος
από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης. Συνεπώς,
λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Πλέον η χρηµατοδότηση του
∆ήµου θα καλύπτει τη διαφορά
µεταξύ εσόδων και εξόδων του
ετήσιου προϋπολογισµού της
επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των
δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή
του
προϋπολογισµού
της
επιχείρησης συνοδευόµενου από
εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα
τεκµηριώνει τα έσοδα και τα
έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του
Ν.3463/2006.

Ο προϋπολογισµός οικ. έτους
2018 ψηφίστηκε µε την µε αρ.
2/15/27-11-2017 Απόφαση του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α. και εγκρίθηκε
µε την µε αρ. 601/7-12-2017
Απόφαση
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου, και η 1η αναµόρφωτου
προϋπολογισµού
ση
ψηφίστηκε µε την αρ. 14/1-3-18
Απόφαση της Κ.Ε.∆.Α. και
εγκρίθηκε µε την αρ. 161/28-3-18
του
∆ηµοτικού
Απόφαση
Συµβουλίου, αµέσως µετά τροπο-

ποιήθηκε
µε την υπ άριθµ
49/2018 Αναµόρφωση του ως
άνω εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2018 και εγκρίθηκε από την 394/2018 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ασπροπύργου
Θα πρέπει να προβούµε στην
αναµόρφωση των παρακάτω ΚΑ
του
προϋπολογισµού,
µε
ενίσχυση τόσο των εσόδων όσο
και την ενίσχυση και των Κ.Α.
εξόδων ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την3η αναµόρφωση του
Προϋπολογισµού 2018 κατά την
εισήγηση της Προέδρου.
Β. Καταρτίζει και ψηφίζει την εισηγητική
έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
η οποία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα
έξοδα της επιχείρησης, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας.
Γ. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την
προώθηση της εισηγητικής έκθεσης
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απαιτούµενη έγκρισή της από αυτό.
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ
Κ.Ε.∆.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΥΤΗΣ

Σύµφωνα µε την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 η παρ. 1 του
άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι
δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον
οικείο ∆ήµο για τις δραστηριότητές της,
µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Η χρηµατοδότηση του δήµου καλύπτει τη διαφορά
µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου
προϋπολογισµού της επιχείρησης, ο
οποίος συνοδεύεται από εισηγητική
έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της επιχείρησης που τεκµηριώνει τα
έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα
µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της
παραγράφου 3 του άρθρου 206 του
παρόντος νόµου.»
2.Εφόσον η δραστηριότητα της
επιχείρησης συνδέεται µε την παροχή
υπηρεσιών, είναι δυνατή, µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου αυτής, η
είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από
τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη
µέρους του κόστους των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούµενη έγκρ-

ιση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου που λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του.
3.Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς
επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την
πάροδο τετραετίας από τη σύστασή
της. Το κεφάλαιο που προέρχεται
από αύξηση κεφαλαίου αφορά µόνον
σε επενδυτικό πρόγραµµα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης,
αποκλειόµενης απολύτως της χρησιµοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.
4.Ο οικείος Ο.Τ.Α. µε απόφαση του
συµβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα προς την
επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται
αναγκαίο για την επιτέλεση των
σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων. Η
για ορισµένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και
εφόσον η τελευταία αναλαµβάνει τις
δαπάνες συντήρησής τους.
5.Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις µπορούν
να συµµετέχουν σε προγραµµατικές
συµβάσεις.»
Ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2018
ψηφίστηκε µε την µε αρ.2/15/27-112017 Απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α.
και εγκρίθηκε µε την µε αρ. 621/7-122017 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και η 1η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού ψηφίστηκε µε
την αρ. 14/1-3-18 Απόφαση της
Κ.Ε.∆.Α. και εγκρίθηκε µε την αρ.
161/28-3-18 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αµέσως µετά τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ 49/2018
Αναµόρφωση του ως άνω εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2018
και εγκρίθηκε από την 394/2018
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Θα πρέπει να προβούµε στην 3η
αναµόρφωση των παρακάτω ΚΑ του
προϋπολογισµού, µε ενίσχυση τόσο
των εσόδων όσο και την ενίσχυση και
δηµιουργία νέων Κ.Α. εξόδων ως εξής:

Πέµπτη 22 Νοεµβρίου 2018
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ΎΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Α.

Το Αποθεµατικό ανέρχεται στο ποσό των 1200,00 Ευρώ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 33ης
/ 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Γν ωµοδότηση για τη
χωροθέτηση (επέκταση) της λαϊκής
αγοράς που λειτουργεί επί της οδού
Μπουµπουλίν ας.
Αρ. Απόφ.: 526

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.
2741`2/9-11-2018 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, 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 20,
απόντα 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 ΑΝΤΩΝΗΣ
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

Λαµβάνοντας υπόψη την παρ.14
του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
το ύψος της χρηµατοδότησης του
∆ήµου προς την επιχείρηση για
ολόκληρη τη διάρκεια του έτους
2018 καθορίζεται από τη διαφορά
µεταξύ των συνολικών δαπανών,
συµπεριλαµβανοµένων και των
εξόδων που προέρχονται από
παρελθόντα έτη, µείον τα έσοδα,
συµπεριλαµβανοµένων και των
εσόδων από απαιτήσεις προηγούµενων
χρήσεων, από τις
επιµέρους δραστηριότητες όπως
αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.
Τ ο ύψος της χρηµατοδότησης του
∆ήµου Απροπύργου για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους
ανέρχεται σε 1.045.000,00€ εγγεγραµµένο στον κωδικό 1219.0005
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ και το
οποίο παραµένει σταθερό. Με την
παρούσα αναµόρφωση του προϋπολογισµού επέρχεται αλλαγή
και αυξάνεται το ποσό του Προϋπολογισµού ως προς την Έκτακτη
Επιχορήγηση για πληρωµή δικαστικών αποφάσεων των εργαζοµένων ως προς το ποσό των
90.000,00 ΕΥΡΩ.

8)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)ΓΚΟΛΕΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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
Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της
συνεδρίασης
και
εισηγούµενος το 16ο
θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
«Γνωµοδότηση για τη χωροθέτηση
(επέκταση) της λαϊκής αγοράς που
λειτουργεί επί της οδού Μπουµπουλίνας», έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου, την από
01 Νοεµβρίου 2018 εισήγηση του
Αντιδηµάρχου
∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών κου
Ισίδωρου Νικ. Τ σίγκου, η οποία
έχει ως εξής:
«Σχετ.: Το υπ` αριθµ. 20429/1710-2018 έγγραφο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Λαϊκών
Αγορών.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφτηκε από τους κατωτέρω:
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθµό 92/ 2018
Τ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ

ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΕ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΙΣΤ Ο ΑΝΤ ΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά
την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τ ην εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Νικ. Καραµπούλα,
2.Τ ην υπ’ αριθµ. 92/2018 Απόφαση, από το Πρακτικό της 18ης
Συνεδρίασης, του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (ΚΕ∆Α),

Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά µε το ανωτέρω σχετικό η
∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών µετά
από διενέργεια αυτοψίας στην
λαϊκή αγορά που διεξάγεται κάθε
Τετάρτη (χρονικό διάστηµα 01
Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου), επί
της οδού Μπουµπουλίνας του
∆ήµου Ασπροπύργου, προτείνει
την επέκτασή της, επί της οδού
Μπουµπουλίνας και επί της οδού
28ης Οκτωβρίου από το ύψος της
οδού Σαχτούρη έως την οδό Μπουµπουλίνας.
Σύµφωνα µε τον Ν.4497/2017
άρθρο 29, το οικείο Περιφερειακό
Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και γνωµοδότηση της οικείας
Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και
της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής
για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, αποφασίζει για την
ίδρυση και την κατάργηση λαϊκής
αγοράς.
Για την µετακίνηση, την επέκταση, την χωροθέτηση και την εν
γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών αποφασίζουν οι υπηρεσίες
των φορέων λειτουργίας ύστερα
από σύµφωνη γνώµη των επιτροπών του άρθρου 28.
Για την επέκταση λαϊκών αγορών
που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική
Ενότητα Θεσσαλονίκης ζητείται
και η γνώµη του οικείου ∆ήµου.
Σύµφωνα µε τα ως άνω, παρα

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της Κατάρτισης και
ψήφ ισης, της 3ης αν αµόρφ ωσης του προϋπολογισµού της
Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης
∆ήµου Ασπροπύργου, και της
εισηγητικής έκθεσης έτους
2018, τάχθηκαν δέκα εν ν έα (19)
µέλη του Συµβουλίου, και ον οµαστικά οι κ.κ. :
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 . Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
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∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
18.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
Κατά τάχθηκε έν α (1) µέλος του
Συµβουλίου, και ον οµαστικά, ο

καλώ
όπως,
το
∆ηµοτικό
Συµβούλιο προβεί σε λήψη απόφ
ασης για την επέκταση της λαϊκής αγοράς επί της οδού Μπουµπουλίνας »
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

Το υπ` αριθµ. 20429/17-10-2018
έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης Λαϊκών Αγορών,
Την από 01 Νοεµβρίου 2018
εισήγηση του
Αντιδηµάρχου
∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών κου Ισίδωρου Νικ.
Τσίγκου
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Γν ωµοδότησης για τη χωροθέτηση (επέκταση) της λαϊκής αγοράς που λειτουργεί επί της οδού Μπουµπουλίν ας» τάχθηκαν δέκα εν ν έα
(19) µέλη του συµβουλίου, και
ον οµαστικά οι κ.κ. :

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

κος Αλέξαν δρος Τσοκάν ης,

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ

Εγκρίν ει την υπ’ αρίθµ. 92/2018
Απόφ αση, από το Πρακτικό της
18ης Συν εδρίασης, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (ΚΕ∆Α), που αφ ορά
την 3ης αν αµόρφ ωση του
προϋπολογισµού, της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, και της εισηγητικής
έκθεσης έτους 2018, ως άν ωθεν .
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό
513/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΝΙΚ.

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 ΑΝΤΩΝΗΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Γν ωµοδοτεί θετικά για τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς που λειτουργεί επί της οδού Μπουµπουλίν ας, ήτοι την επέκτασή της,
επί της οδού Μπουµπουλίν ας και
επί της οδού 28ης Οκτωβρίου
από το ύψος της οδού Σαχτούρη
έως την οδό Μπουµπουλίν ας.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 526.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Πέµπτη 22 Νοεµβρίου 2018

16-θριάσιο

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας

ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ευρωπαϊκό Έργο “STEPS” – δηµιουργία Κέντρου
Εκπαίδευσης
Πέµπτη 29/11/2018, 18:30, Elefsina Hotel

H Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου
Ελευσίνας
διοργανώνει
ηµερίδα
ενηµέρωσης
για
το
ευρωπαϊκό
έργο
“STEPS”
(Erasmus+
Youth
Programme).
Την Πέµπτη 29/11/2018 στις 18:30 στην
αίθουσα «∆ήµητρα», ξενοδοχείο «Elefsina
Hotel» (∆ήµητρος 55, Ελευσίνα)
Χρησιµοποιώντας
την
ταχύτατα
αναπτυσσόµενη τεχνολογία, η Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας επιθυµεί να
δηµιουργήσει ένα Κέντρο Εκπαίδευσης επί
των ευρωπαϊκών θεµάτων και πολιτικών
που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέσω του Κέντρου θα δοθεί στους
εκπαιδευόµενους η ευκαιρία να λάβουν
πολύτιµες γνώσεις µέσω εκπαιδεύσεων µη
τυπικής µάθησης και της e-learning
πλατφόρµας CEREBRUM Online System
που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων.
Η εκπαίδευση θα ξεπερνά τα στενά όρια
της τάξης διδασκαλίας, αλλά και τα εµπόδια
που ανακύπτουν για τις ευπαθέστερες
οµάδες. Η πλατφόρµα θα λειτουργήσει ως
εξ αποστάσεως ακαδηµία, χώρος
συζήτησης και προβληµατισµού των
χρηστών για τα τεκταινόµενα στην
Ευρώπη, µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε
ορισµένες πολιτικές της Ε.Ε.
Στην ηµερίδα µπορούν να συµµετέχουν
δωρεάν:
Άνεργοι, νέοι
Εκπαιδευτικοί Β’θµιας Εκπαίδευσης,

ΑµεΑ
∆ηµοτικοί υπάλληλοι στον τοµέα της
νεολαίας
και θα γίνει εκτενής παρουσίαση από τον
διαχειριστή του έργου «Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων».

Οι θεµατικές ενότητες εκπαίδευσης
αφορούν:
τα δικαιώµατα πολιτών της Ε.Ε.
τη δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
σύγχρονες µεθόδους εκπαίδευσης
δυνατότητες
χρηµατοδότησης
επιχειρηµατικότητας
και
σχολικών
µονάδων
τη βιώσιµη λειτουργία του Κέντρου Νέων
“Έξυπνες”
πόλεις
και
Πράσινη
Επιχειρηµατικότητα
Η σηµασία του έργου είναι µεγάλη όχι
µόνο για τη νεολαία της περιοχής αλλά
φιλοδοξεί να επιφέρει πολλαπλό και
πολυεπίπεδο αντίκτυπο στα όρια του
δήµου.
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα υπάρξει
coffee break και θα δοθούν βεβαιώσεις
συµµετοχής.
Για δηλώσεις συµµετοχής στο
2105565621 και στo kedelefsinas.gr .
Λόγω περιορισµένων θέσεων, θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Με εκτίµηση,
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Μαρούγκα Κωνσταντίνα

ΚΑΘΗΜΕ Ρ ΙΝΗ ΕΝΗΜ ΕΡ ΩΣΗ Σ ΤΟ
W W W .T H R IA SS IO . G R

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

