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Στο σηµείο επιχειρούσαν για αρκετή ώρα 25 πυροσβέστες µε 8
οχήµατα, όπου κατάφεραν να την περιορίσουν µετά το µεσηµέρι.

Μια εκδροµή
που 6 πήγε
Πολυτεχνείο

σελ. 3

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, θα διαθέσει την Κυριακή 25 /11 χώρους φιλοξενίας και
δηµοτικά λεωφορεία για τη µεταφορά των κατοίκων

Οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών από τις
οικίες και τις επιχειρήσεις, λόγω της επιχείρησης
εξουδετέρωσης βόµβας Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου

Αφορά τις περιοχές
«Αεροδρόµιο»,
«Γκορυτσά»,
«Τρύπα Αλεπούς»,
«Κόκκινη Εκκλησία»,
«Ψάρι» και
«Θερµοκήπια»

Τα παιδιά της Ελευσίνας
έγιναν µέρος της ιστορίας
του τόπου µας.

σελ. 3

11ΜΗΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Πόρισµα OLAF: Κακοδιαχείριση και παρατυπίες στο µεταναστευτικό στην Ελλάδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΗ
∆ΑΜΑΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ σελ. 5

Χριστουγεν ν ιάτικο
B azaar ΑΡΩΓΗΣ
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις
λειτουργικές αν άγκες του Κέν τρου

Παιδική Θεατρική Παράσταση
στο Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας»
του ∆ήµου Ασπροπύργου

σελ. 5

σελ. 4

σελ. 3

σελ. 2

Επίθεση σε συρµό του προαστιακού
στον Ασπρόπυργο

σελ. 2

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
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309
Ανω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,
2102484258, 08:00- 22:00
Αχαρν ές

11ΜΗΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Πόρισµα OLAF: Κακοδιαχείριση και παρατυπίες
στο µεταναστευτικό στην Ελλάδα

Παραβί αση των κανόνων στι ς δι αδι κασί ες συµβάσεων, κακοδι αχεί ρι ση και παραβι άσει ς των κανόνων προστασί ας δεδοµένων
από την Ευρωπαϊ κή Υπηρεσί α Υποστήρι ξης γι α το Άσυλο (EASO), δι απί στωσε, µεταξύ άλλων, η έρευνα της Ευρωπαϊ κής Υπηρεσί ας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), που εδρεύει στη Μάλτα.
Η έρευνα της OLAF ξεκί νησε τον Ιανουάρι ο του 2018, µετά από αναφορές του Ευρωπαϊ κού Ελεγκτι κού Συνεδρί ου γι α παρατυπί ες
σε δι αδι κασί ες σύναψης συµβάσεων το 2016 και το 2017. Μεταξύ άλλων, η έκθεση του Ευρωπαϊ κού Ελεγκτι κού Συνεδρί ου γι α το
2017, επι σηµαί νει παρατυπί ες της EASO στην αντι µετώπι ση της µεταναστευτι κής κρί σης στην Ελλάδα, οι οποί ες σχετί ζονται µε
την ανάθεση υπηρεσι ών σε ανάδοχους, ελλεί ψει των απαραί τητων από την κοι νοτι κή νοµοθεσί α δι αδι κασι ών γι α την ανάθεση
δηµοσί ων συµβάσεων.
Εχθές, το γραφεί ο Τύπου της OLAF επι βεβαί ωσε ότι ολοκλήρωσε την έρευνα σχετι κά µε ει καζόµενες παρατυπί ες στην EASO.
«Η έρευνα της OLAF δι απί στωσε παρατυπί ες, όπως η παραβί αση των δι αδι κασι ών σύναψης συµβάσεων, που οδήγησαν σε αδι και ολόγητες δαπάνες γι α την EASO, κακοδι αχεί ρι ση, κατάχρηση θέσης σε θέµατα ανθρωπί νων πόρων, παρενόχληση και ακατάλληλη συµπερι φορά προς τα µέλη του προσωπι κού, καθώς και παραβι άσει ς των κανόνων προστασί ας των δεδοµένων», αναφέρεται στη δήλωσή της η OLAF.
Παράλληλα, η OLAF σηµει ώνει ότι δεν µπορεί να σχολι άσει περαι τέρω την υπόθεση σε αυτό το στάδι ο και ότι , κατά γενι κό κανόνα, οι τελι κές εκθέσει ς υποθέσεων που δι ερευνά δεν δηµοσι οποι ούνται , αλλά αποστέλλονται στι ς αρχές που εί ναι αρµόδι ες γι α
ενδεχόµενη παρακολούθηση, στην περί πτωση αυτή, στο δι οι κητι κό συµβούλι ο της EASO.
Η OLAF έχει απευθύνει συστάσει ς γι α πει θαρχι κές ενέργει ες στο δι οι κητι κό συµβούλι ο της EASO, γι α τον πρώην εκτελεστι κό
δι ευθυντή της Υπηρεσί ας, Χοσέ Καρέι ρα, καθώς και γι α πολλά άλλα µέλη του προσωπι κού της. Το δι οι κητι κό συµβούλι ο της EASO
θα εξετάσει τι ς συστάσει ς της OLAF κατά την επι κεί µενη συνεδρί αση του δι οι κητι κού συµβουλί ου της, στι ς 26-27 Νοεµβρί ου.

ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆εκελείας 10 & Οδυσσέως,
2102460652
Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος, Παπαν δρέου Γεωργίου 4,
Χαϊδάρι - ∆άσος 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια µε νεφώσεις
Η θερµοκρασία έως 20
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αµφιλόχιος, Αµφιλοχία
Έλενος, Λένος

EΞΙ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες - ∆ικαστικές
αποφάσεις ξηλώνουν τα µέτρα

Έντονος προβληµατι σµός στι ς Βρυξέλλες από το µπαράζ των δι καστι κών αποφάσεων, που «ξηλώνουν» βασι κές µνηµονι ακές δι ατάξει ς. Ο προβληµατι σµός δεν εί ναι αδι και ολόγητος, καθώς πέρα από τι ς θεσµι κές ανησυχί ες γι α να την αναστροφή δοµι κών δηµοσι ονοµι κών παρεµβάσεων, ελλοχεύει ο κί νδυνος δηµοσι ονοµι κού εκτροχι ασµού.
∆εν εί ναι τυχαί ο, άλλωστε, ότι καλούνται οι ελληνι κές Αρχές- όπως συνέβαι νε στην οκταετί α των Μνηµονί ων- να λάβουν ι σοδύναµα
µέτρα γι α την επί τευξη των προσδοκώµενων πλεονασµάτων, εφόσον αυτοί οι κί νδυνοι πάρουν σάρκα και οστά.
∆ι αβάστε στο economistas.gr τι ς έξι δι καστι κές αποφάσει ς - «βόµβες» που εντόπι σε η Κοµι σι όν, καταγράφοντας τους κι νδύνους
δηµοσι ονοµι κών αποκλί σεων, αναδει κνύοντας έτσι το Συµβούλι ο της Επι κρατεί ας ως τον απόλυτο ρυθµι στή των οι κονοµι κών και
πολι τι κών εξελί ξεων.

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

Επίθεση σε συρµό του προαστιακού στον Ασπρόπυργο

Επίθεση πραγµατοποίησαν την Τετάρτη το απόγευµα άγνωστοι σε συρµό του Προαστιακού, µε
κατεύθυνση το Κιάτο λίγο πριν από τη στάση «Ασπρόπυργος», Οµάδα ατόµων επιτέθηκαν σύµφωνα µε
πληροφορίες πετώντας πέτρες προς την αµαξοστοιχία προκαλώντας υλικές ζηµίες. ∆εν αναφέρθηκαν
τραυµατισµοί.
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, θα διαθέσει την Κυριακή 25 /11 χώρους φιλοξενίας και
δηµοτικά λεωφορεία για τη µεταφορά των κατοίκων

Οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών από τις
οικίες και τις επιχειρήσεις, λόγω της επιχείρησης
εξουδετέρωσης βόµβας Β΄Παγκοσµίου Πολέµου

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη
στον Ασπρόπυργο

Αφορά τις περιοχές «Αεροδρόµιο», «Γκορυτσά», «Τρύπα Αλεπούς»,
«Κόκκινη Εκκλησία», «Ψάρι» και «Θερµοκήπια»

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπ ροπ ύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου έπειτα από ν έα εν ηµέρωση της Περιφέρειας Αττικής, σχ ετικά µε την προγραµµατισµέν η επιχ είρηση εξουδετέρωσης – καταστροφής
πυροµαχ ικών παλαιού τύπου, βόµβα 500lbs του Β’
παγκοσµίου Πολέµου, από την Οµάδα Εξουδετέρωσης
Πυροµαχ ικών της 112 Πτέρυγας Μάχ ης (112ΠΜ), η

οποία βρέθηκε εν τός του Στρατιωτικού Αεροδροµίου
Ελευσίν ας και συγκεκριµέν α στο βόρειο τµήµα αυτού,
εν ηµερών ει τους ∆ηµότες τα εξής:
Προληπτικά και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει ν α
υπάρξει οργαν ωµέν η αποµάκρυν ση των πολιτών από
τις οικίες και τις επιχ ειρήσεις, από τις περιοχ ές «Αεροδρόµιο», «Γκορυτσά», «Τρύπα Αλεπούς», «Κόκκιν η
Εκκλησία», «Ψάρι» και «Θερµοκήπια».
Για τη φιλοξεν ία - παραµον ή των κατοίκων των παραπάν ω συν οικιών , στη διάρκεια της επιχ είρησης, ο
∆ήµος έχ ει φρον τίσει ν α παραµείν ουν αν οιχ τές, το
πρωί της Κυριακής, οι εξής δηµοτικές υποδοµές:
α) Το Α’ ΚΑΠΗ Ασπ ροπ ύργου (κλιµατιζόµεν ος
χ ώρος),
β) Η Αίθουσα Εκδηλώσεων στο Πν ευµατικό Κέν τρο
του ∆ήµου Ασπροπύργου (κλιµατιζόµεν ος χ ώρος),
γ) Το Κλειστό Γυµν αστήριο, στο χ ώρο του ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου. Επίσης, για όσους επιλέξουν
ν α παραµείν ουν σε αν οιχ τούς χ ώρους, συν ιστών ται
οι πλατείες ∆ηµαρχ είου, Ηρώων , Άν ω και Κάτω
Φούσας.
Για όσους δεν διαθέτουν µέσο µεταφοράς, ο ∆ήµος
Ασπροπύργου θα διαθέσει δηµοτικά λεωφορεία, στην
Κεν τρική Πλατεία της συν οικίας «Αεροδρόµιο», στο
Τέρµα Λεωφορείων της συν οικίας «Ψάρι» και στον
Κεν τρικό ∆ρόµο της συν οικίας «Κόκκιν η Εκκλησιά»,
τα οποία θα αν αχ ωρήσουν , 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.

Φωτιά ξέσπασε εχθές το πρωί σε χώρο στάθµευσης φορτηγών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά εντοπίσθηκε σε χώρο περίπου 100µ
πάνω απο τη NISSAN (Γέφυρα Ασπροπύργου) και
έγινε ορατή απο την εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου.
Στο σηµείο επιχειρούσαν για αρκετή ώρα 25 πυροσβέστες µε 8 οχήµατα, όπου κατάφεραν να την
περιορίσουν µετά το µεσηµέρι. Σύµφωνα µε την
πυροσβεστική δεν υπήρχαν εγκλωβισµένα άτοµα
.

Μια εκδροµή που 6 πήγε Πολυτεχνείο
Τα παιδιά της Ελευσίνας έγιναν µέρος της ιστορίας του τόπου µας.
Ο ∆ήµος Ελευσίν ας, ο Πολιτιστικός Οργαν ισµός και η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση,
τιµών τας την εξέγερση του Πολυτεχ ν είου του 1973, πραγµατοποίησαν µε µεγάλη επιτυχ ία, στις 19 Νοεµβρίου 2018 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εκδήλωση µε
θέµα την εκδροµή που προσπάθησε ν α κάν ει η Έκτη Γυµν ασίου της χ ρον ιάς 19731974.
Οι πρωταγων ιστές αυτής της περιπέτειας διηγήθηκαν το ιστορικό της συµµετοχ ής των
µαθητών της έκτης τάξης του Γυµν ασίου της πόλης µας στα γεγον ότα του Πολυτεχ ν είου.

Η προσπάθεια ν α διοργαν ωθεί συν αυλία µε τον Αν τών η Καλογιάν ν η γιά ν α
συγκεν τρωθούν χ ρήµατα γιά την εκδροµή, δέθηκε µε την εξέγερση του Πολυτεχ ν είου όπου τα παιδιά της Ελευσίν ας έγιν αν µέρος της ιστορίας του τόπου µας.
Τρείς από τους µαθητές αυτούς, αφού αν ακρίθηκαν από την Ασφάλεια και απειλήθηκε η παραποµπή τους στο Στρατοδικείο, αποβλήθηκαν οριστικά από το Γυµν άσιο της πόλης µας. Τα γεγον ότα αυτά αποκαλύφθηκαν δηµοσίως γιά πρώτη φορά
µετά από 45 χ ρόν ια.

4-θριάσιο
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Μείωση τελών στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού.
Συγκαταλέγεται µεταξύ των ∆ήµων µε τα µικρότερα ανταποδοτικά τέλη για τις κατοικίες

Τη µείωση των δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
των
κατοικιών για το 2019 από 1,25 σε 1,20
Ευρώ το τετραγων ικό αποφάσισε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγίων Αν αργύρων
– Καµατερού.
Η ελάφρυν ση αυτή των κατοίκων
γίν εται για δεύτερη συν εχ ή χ ρον ιά,
καθώς το 2018 τα δηµοτικά τέλη είχ αν
µειωθεί από 1,30 σε 1,25 Ευρώ το τετραγων ικό. Οι ελαφρύν σεις αυτές είν αι
εφικτές χ άρη στην καλή κατάσταση
των Οικον οµικών του ∆ήµου π ου
οφείλεται στην ορθολογική οικον οµική
διαχ είριση που ασκείται εδώ και αρκετά
χ ρόν ια.
Μείωση και στα τέλη επαγγελµατικών
χ ώρων .

Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την µείωση του συν τελεστή των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τις επαγγελµατικές χ ρήσεις
από 3,66 σε 3,61 Ευρώ το τετραγων ικό
µέτρο. Υ λοποιών τας έτσι µια πρώτη
ελάφρυν ση και για τις επιχ ειρήσεις και

τα καταστήµατα του ∆ήµου µε προοπτική εν ίσχ υσης της τα προσεχ ή χ ρόν ια.
Ο ∆ήµος Αγίων Αν αργύρων – Καµατερού συγκαταλέγεται στους ∆ήµους µε τα
µικρότερα αν ταποδοτικά τέλη για τις
κατοικίες στην Αττική και από το 2019
η διαφορά αυτή θα γίν ει ακόµη περισσότερο αισθητή από τους κατοίκους.

Απαλλαγές για κοιν ων ικά αδύν αµους
συµπολίτες µας.
Επίσης διατηρούν ται για το 2019 όλες
οι µειώσεις και απαλλαγές από τα δηµοτικά τέλη για απόρους, ΑµεΑ, τρίτεκν ες,
πολύτεκν ες και µον ογον εϊκές οικογέν ειες, που έχ ουν ως εξής:
Πλήρης απαλλαγή από τα δηµοτικά
τέλη για τους άπορους και για άτοµα µε
ατοµικό εισόδηµα έως 6000, οικογεν ειακό εισόδηµα 8000 προσαυξαν όµεν ο
για τα προστατευόµεν α µέλη.
Πλήρης απαλλαγή σε άτοµα µε 80%
αν απ ηρία και εισόδηµα έως 12000.
Μείωση 50% σε άτοµα µε 80% αν απηρία
και εισόδηµα έως 18000. Μείωση 50% σε

ΟΑΕ∆ δώρο Χριστουγέννων:
Ποιοι άνεργοι θα το πάρουν

∆ώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕ∆, δικαιούνται ορισµένοι άνεργοι εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

"Μόλις το 12% των αν έργων , δηλαδή 150.000 άν θρωποι, καλύπτον ται από επίδοµα αν εργίας" αν έφερε η
διοικήτρια του ΟΑΕ∆ Μαρία Καραµεσίν η τόν ισε και
συµπήρωσε "Το ποσοστό της αν εργίας έχ ει µειωθεί
αλλά είν αι το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.
Το σύν ολο των αν έργων είν αι 906.000 άτοµα σύµφω

άτοµα µε 67% αν απηρία και εισόδηµα
έως 12000.
Πλήρης απαλλαγή για τις µον ογον εϊκές
οικογέν ειες µε εισόδηµα έως 12000.
Μείωση 50% για τις µον ογον εϊκές οικογέν ειες µε εισόδηµα έως 18.000
Μείωση 50% για πολύτεκν ους µε οικογεν ειακό εισόδηµα έως 20.000, προσαυξαν όµεν ο για κάθε παιδί πέραν των 2
αν ήλικων .
Μείωση 50% για τρίτεκν ους µε οικογεν ειακό εισόδηµα έως 18.000.
Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκν ους και

ν α µε την ΕΛΣΤΑΤ, εγγεγραµµέν οι στον ΟΑΕ∆ είν αι
844.700.
653.000 είν αι οι µακροχ ρόν ια άν εργοι, όσοι δηλαδή
είν αι άν εργοι άν ω των 12 µην ών . Από αυτούς λίγοι
λαµβάν ουν επίδοµα αν εργίας και λίγοι το βοήθηµα για
µακροχ ρόν ια αν έργους γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις".
Όσοι άν εργοι δικαιούν ται επίδοµα του ΟΑΕ∆, δικαιούν ται δώρο Χριστουγέν ν ων από τον οργαν ισµό εφόσον έχ ουν επιδοτηθεί το διάστηµα από 1 Μαΐ ου έως
και 31 ∆εκεµβρίου 2018.
Ο ΟΑΕ∆ όπως κάθε χ ρόν ο παρέχ ει στους άν εργους
που λαµβάν ουν επίδοµα αν εργίας, ∆ώρο Χριστουγέν ν ων ίσο µε το ποσό της τακτικής επιδότησης εάν
έχ ουν πάρει επίδοµα από 1 Μαΐ ου έως 31 ∆εκεµβρίου
και αν αλογία σε όσους έχ ουν πάρει επιδότηση για
µικρότερη διάρκεια ίση µε 3 ηµεροµίσθια αν ά µήν α
επιδότησης.
Το ∆ώρο Χριστουγέν ν ων δίν εται στους δικαιούχ ους
από τον ΟΑΕ∆, κάθε χ ρόν ο λίγο πριν ή µέσα στην
εβδοµάδα των Χριστουγέν ν ων .
Το ποσό που δικαιούν ται οι επιδοτούµεν οι άν εργοι
είν αι ίσο µε το επίδοµα αν εργίας εφόσον έπαιρν αν το
βοήθηµα από 1ης Μαΐ ου µέχ ρι 31 ∆εκεµβρίου. Εφόσον
έπαιρν αν επίδοµα για διάστηµα µικρότερο από το παραπάν ω θα δικαιούν ται οικον οµική εν ίσχ υση ίση µε
τρία (3) ηµερήσια επιδόµατα αν εργίας για κάθε µήν α
επιδότησης.

πολύτεκν ους µε άτοµο µε αν απηρία
στην οικογέν εια .

Παρά τις γν ωστές µεγάλες περικοπές
στην κρατική χ ρηµατοδότηση των
∆ήµων ο ∆ήµος Αγίων Αν αργύρων –
Καµατερού θα συν εχ ίσει και τα επόµεν α χ ρόν ια ν α βελτιών ει την οικον οµική
του κατάσταση και ν α µην επιβαρύν ει
τους κατοίκους, υλοποιών τας σύγχ ρον ες πολιτικές εξοικον όµησης κόστους
εν έργειας και µείωσης του όγκου των
απορριµµάτων .

Παιδική Θεατρική Παράσταση
στο Κινηµατοθέατρο
«Γαλαξίας»
του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Νέων Κοινωνικών ∆οµών, κ.
∆ηµήτριος Καγιάς σας προσκαλούν
στην Παιδική Θεατρική Παράσταση
«Τα όνειρα της γιαγιάς Παραµυθούς», η
οποία θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή,
25 Νοεµβρίου 2018 στις 19:00 στο
∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας».
Η είσοδος είναι δωρεάν.
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«ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ6
ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ»
ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Τιµητική παρουσίαση του Λευκώµατος
για τον θρύλο του Ελληνικού
Ποδοσφαίρου ΜΙΜΗ ∆ΟΜΑΖΟ

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί στην
τιµητική παρουσίαση του Λευκώµατος µε
τίτλο: «Μυστικά και.. άλλες Αποκαλύψεις»
για το θρύλο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου
ΜΙΜΗ ∆ΟΜΑΖΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26/11 στις 7 µµ, ΣΤΕΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ (Κολοκοτρώνη
36)
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Χριστουγεννιάτικο
Bazaar ΑΡΩΓΗΣ

θριάσιο-5

Όλ α τα έσοδα θα διατεθούν γ ια τις
λ ειτουργ ικές ανάγ κες του Κέντρου

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός,
τα παιδιά, οι γονείς, οι εργαζόµενοι, ο πρόεδρος κ. Νί κος Γκασούκας και το ∆ι οι κητι κό
Συµβούλιο του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, από κοινού
µε το φιλανθρωπικό Σωµατείο "Αρωγή" δια της
Προέδρου του κας Βίκυς Έλλιοττ, σας προσκαλούν στο Χρι στουγεννι άτι κο Bazaar της
ΑΡΩΓΗΣ, που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2018, στον χώρο του
κέντρου, Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α και τις ώρες 10:00 - 19:00.
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ

Η Γέφυρα ζωής Α.µεΑ. σας προσκαλεί σε µια ξεχωριστή γιορτή,
για να γιορτάσουµε όλοι µαζί την παγκόσµια ηµέρα ατόµων µε αναπηρία.

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα εν ώ ταυτόχ ρον α θα µοιράσει χ αρά και χ αµόγελα στους παιδιά του
συλλόγου µας, το Σάββατο 1η ∆εκεµβρίου 2018, και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέν τρο του ∆ήµου Αιγάλεω
«Ελλην ικό Μολύβι», Ιερά οδός 154 & Νάξου (στάση µέτρο Ελαιών ας).
Τα παιδιά µαζί µε τους και οι εθελον τές της Γέφυρα ζωής Α.µεΑ. θα σας παρουσιάσουν έν α δείγµα των δυν ατοτήτων τους σε µια ποικιλία δραστηριοτήτων , και θα σας προσφέρουν λίγη απ’ τη µαγεία της µον αδικότητας τους
Είν αι καιρός ν α µας γν ωρίσετε καλύτερα ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΗ ∆ΑΜΑΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο

Χάρης ∆αµάσκος υποδέχ θηκε την Τετάρτη
21 Νοεµβρίου, εκπροσώπους του τοπικού
και παν ελλαδικού τύπου
καθώς και φίλους, στο
καταφύγιο Μπάφι στην
Πάρν ηθα για ν α παρουσιάσει την υποψηφιότητα του για τον ∆ήµο
Αχ αρν ών .
Την
εκδήλωση
προλόγισε η ηθοποιός Μαριάν ν α Τουµασάτου, η οποία
είν αι και δηµότης της πόλης των Αχ αρν ών . Στην σύν τοµη
εισαγωγή της, η Μαριάν ν α Τουµασάτου αφού ευχ αρίστησε
τους παρευρισκόµεν ους δήλωσε µεταξύ άλλων : «Αποφάσισα ν α κάν ω αυτήν την υπέροχ η βόλτα στην κορυφή
του βουν ού, για ν α σας παρουσιάσω, έν αν ν έο άν θρωπο
του τόπου µας µε πολύ µεγάλη όµως εµπειρία στην αυτοδιοίκηση ,ν α σας παρουσιάσω µια ν έα δηµοτική παράταξη
µια ωραία παρέα αξιόλογων συµπολιτών µας , που έχ ουν
ελπίδα , όραµα και κυρίως αγάπη για την πόλη».
Στην συν έχ εια, τον λόγο πήρε ο υποψήφιος ∆ήµαρχ ος
Αχ αρν ών Χάρης ∆αµάσκος, καλωσορίζον τας τους παρευρισκόµεν ους καθώς και τον κόσµο που παρακολουθούσε
την εκδήλωση µέσω liv e streaming από την πλατφόρµα
του Facebook. Ξεκίν ησε την οµιλία του δηλών ον τας ότι
«H πρόσκληση µας στο Μπαφί δεν είν αι συµπτωµατική,
ούτε χ ωρίς σκέψη. Φτάσαµε εδώ, διασχ ίζον τας την πόλη
µας ,αν εβήκαµε στο αγαπηµέν ο από τα παιδικά µας χ ρόν ια τελεφερίκ και περάσαµε µέσα από έν α µικρό αλλά
παν έµορφο τµήµα του Εθν ικού µας δρυµού. Σας φέραµε
εδώ για ν α σας δείξουµε τι πραγµατικά αξίζει στον ∆ήµο

µας. Του αξίζει µόν ο η κορυφή και αυτός είν αι ο στόχ ος
µας».
Συν έχ ισε τον ίζον τας ότι «Σας καλέσαµε γιατί µε την
σηµεριν ή αν ακοίν ωση της παράταξης µας και της υποψηφιότητας µου για το ∆ήµο Αχ αρν ών , η απαξίωση της
Πόλης µας τελειών ει . Η αδιαφορία ,η αµέλεια , ο ωχ αδερφισµός , η αν εν τιµότητα ,η διαφθορά , θέση στην κοιν ων ία
των Αχ αρν ών και των Θρακοµακεδόν ων ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ.
Είν αι υπόθεση όλων µας , ν α προστατέψουµε την ιστορία
µας ,τον πολιτισµό µας ,τις παραδόσεις µας . Είν αι υπόθεση όλων µας ν α επιστρέψει η ζωή µας στην καν ον ικότητα ,είν αι υπόθεση όλων µας ν α φτιάξουµε µια σύγχ ρον η
ευρωπαϊκή πόλη».

Ο Χάρης ∆αµάσκος
συν έχ ισε δηλών ον τας ότι
πρόθεση του είν αι ν α
µετατρέψει τον ∆ήµο Αχ αρν ών από παράδειγµα
προς αποφυγή σε παράδειγµα προς µίµηση, από
πόλη γεν έτειρα κακών
ειδήσεων σε ευρωπαϊκή,
σύγχ ρον η και ασφαλής
πόλη. Σε µια πόλη που οι
υπηρεσίες της θα είν αι ευέλικτες, µια πόλη που η γραφειοκρατία θα είν αι µειωµέν η στο ελάχ ιστο, µια
πόλη που θα προσφέρει
τα απαραίτητα στην παιδεία και τον πολιτισµό.
Κλείν ον τας την οµιλία

του, ο υποψήφιος ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών Χάρης ∆αµάσκος
τόν ισε ότι «Σε αυτές τις εκλογές αποφασίζουµε πραγµατικά για τις ζωές µας!! Γιατί µε ευθύν η και όλοι µαζί ,πρέπει
ν α αν ακτήσουµε την αξιοπρέπεια µας, ν α ξαν ακερδίσουµε τον σεβασµό που µας αξίζει, ν α εκπληρώσουµε τις
προσδοκίες των προγόν ων µας και ν α είµαστε περήφαν οι
για την πόλη που ζούµε!! Η απαξίωση αν θρώπων ,
θεσµών και περιουσιών , ήρθε η ώρα ν α πάρει τέλος. Και
το τέλος θα το δώσετε εσείς!!! Και το τέλος θα το δώσουµε
όλοι µαζί!».
Ελάτε ν α ∆ηµιουργήσουµε Έν α Καλύτερο Αύριο!!!

6-θριάσιο

Συνάντηση του ∆ηµήτρη Μπουραΐµη και στελεχών της παράταξης
µε το ∆.Σ του Συλλόγου Ποντίων «Η Τραπεζούντα»

Σ

υνάντηση µε το ∆.Σ του Συλλόγου Ποντίων
∆ήµου Φυλής «Η Τραπεζούντα» είχαν ο επικεφαλής ∆ηµήτρης Μπουραΐµης και στελέχη
της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο
πλαίσιο των επαφών τους µε εθνικοτοπικούς και
τοπικούς Συλλόγους του ∆ήµου Φυλής.
Στη συν άν τηση κυριάρχ ησαν θέµατα που απασχ ολούν την ευαίσθητη συν οικία στην οποία βρίσκεται ο
Σύλλογος (περιοχ ή Λίµν η του Πάρκου Πόλης), όπως η
έλλειψη επαρκούς οδοποιίας και καθαριότητας, τα
κρούσµατα παραβατικότητας, η αν οµία κλπ.
Τα µέλη του ∆.Σ του Συλλόγου εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους για το γεγον ός ότι, µετά από τόσα χ ρόν ια, δεν έχ ει τίποτε µε τα εγκαταλειµµέν α κτίρια στα
οποία γίν εται διακίν ηση και χ ρήση ν αρκωτικών αλλά
και τις υποσχ έσεις χ ωρίς αν τίκρισµα που τους έχ ουν
δοθεί σχ ετικά µε την περίφραξη του χ ώρου και την
κατασκευή του Μν ηµείου για τον Πον τιακό Ελλην ισµό
στο προαύλιο του κτιρίου.
Από την πλευρά του, ο ∆ηµήτρης Μπουραΐ µης χ αρακτήρισε το Σύλλογο Πον τίων ως Σύλλογο - πρότυπο,
που διαχ ειρίζεται µε αυτάρκεια και αξιοπρέπεια την
αδιαφορία της διοίκησης του ∆ήµου για τα προβλήµατα
που αν τιµετωπίζει, αφού ο Χρήστος Παππούς τα
γν ώριζε ήδη από την πρώτη θητεία του (2007-2011)
και δεν έχ ει καµία δικαιολογία που δεν τα έλυσε τα 4,5
χ ρόν ια που πέρασαν από τη δεύτερη εκλογή του.
Αν αφερόµεν ος στο θέµα του Πάρκου Πόλης, τόν ισε
ότι ‘’η αξιοποίησή του πρέπει ν α είν αι η κοιν ή συν ισταµέν η της συν εργασίας δήµου, π ολιτείας και
ιδιωτών , ζήτησε ν α αν τιµετωπιστεί ξεχ ωριστά ο χ ώρος
του Συλλόγου (ο οποίος θα περιλαµβάν ει την εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου – σύµβολο του Πον τιακού Ελλην ισµού και του µν ηµείου Γεν οκτον ίας) και χ αρακτήρισε
θετική για την περιοχ ή την κατασκευή του Ειδικού
Γυµν ασίου από τον ΟΣΚ, αποτέλεσµα των διαδικασιών που είχ ε φέρει εις πέρας η διοίκηση Μπουραΐ µη
την περίοδο 2011-2014.
Ιδιαίτερη αν αφορά έγιν ε στα ιδιοκτησιακά ζητήµατα
που αν τιµετωπίζουν πολλοί κάτοικοι Πον τιακής καταγωγής, οι οποίοι µετά τις πληµµύρες µεταφέρθηκαν
από την περιοχ ή της Λίµν ης και απέκτησαν ιδιοκτησίες στους οικισµούς Γεν ν ηµατά Ι και ΙΙ, µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή ν α βρίσκον ται «στον αέρα».
Επίσης, πολλοί κάτοικοι Πον τιακής καταγωγής, ιδιαίτερα στην περιοχ ή του Κάτω Τσουκλιδίου, αν αµέν ουν
ακόµα την έν ταξή τους στο Σχ έδιο Πόλης. Ο κ. Μπουραΐ µης δεσµεύθηκε ότι αν οι πολίτες του δώσουν
ξαν ά την ευθύν η της διοίκησης, θα προχ ωρήσει σε
µια σειρά πολεοδοµικών ρυθµίσεων , όπως έν ταξη στο
Σχ έδιο Πόλης στο Κάτω Τσουκλίδι, οριστική λύση στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς στους οικισµούς, άµεση κατεδάφιση όλων των εγκαταλειµµέν ων κτιρίων και αποζηµίωση όλων των ιδιοκτησιών στο Πάρκο Πόλης
καθώς και της ζών ης πέριξ του Πάρκου Πόλης, δηµιουργών τας έτσι έν α ζωτικό χ ώρο αν άδειξης και προστασίας εν ός από τα µεγαλύτερα έργα της Αττικής.
∆ήλωσε χ αρακτηριστικά: «Το βασικό µας χ ρέος απέν αν τι στον Πον τιακό Ελλην ισµό είν αι ν α µην ξεχ ν άµε. Τι έζησε, πόσα άν τεξε, πώς έµειν ε όρθιος.
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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

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Βιβλιοπαρουσίαση
παραµυθιού

Χρέος µας είν αι ν α µην ξεχ ν άµε, επίσης, τα προβλήµατα των Πον τίων και ν α τα αν τιµετωπίζουµε. Η
διοίκηση Παππού, αν εξάρτητα από τη µορφή που
παίρν ει κάθε φορά µε τις αποχ ωρήσεις και τις προσθήκες στελεχ ών , τους έχ ει υποσχ εθεί πολλά και δεν
έχ ει υλοποιήσει τίποτε. Είν αι λυπηρό ν α κοροϊδεύεις
αν θρώπους που κουβαλούν µν ήµες γεν οκτον ίας».

*φωτό από τον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Ποντίων όπου
διακρίνεται καθαρά πως ούτε η περίφραξη έχει γίνει, ούτε το
Μνηµείο Ποντιακού Ελληνισµού, υποσχέσεις που δίνει συνεχώς
εδώ και 4,5 χρόνια (και άλλα 4 στην πρώτη θητεία), η διοίκηση
του Χρήστου Παππού’’ αναφέρει η ανακοίνωση του κ. ∆. Μπουραίµη.

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.
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Συγκίνηση, βραβεύσεις και 250 αθλητές στο Πανελλήνιο
Τουρνουά Πάλης «Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου»

Μ

ε επιτυχ ία διεξήχ θη το 1ο
Παν ελλήν ιο Τουρν ουά Ελλην ορωµαϊκής & Ελευθέρας Πάλης
Αν δρών & Γυν αικών «Κων σταν τίν ος Παπαγεωργίου», αφιερωµέν ο
στη µν ήµη του πρωταθλητή και προπον ητή
πάλης, Ντίν ου Παπαγεωργίου.
Στο τουρν ουά, που συν διοργάν ωσαν η
Ελλην ική Οµοσπον δία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.) µε
το Σύλλογο ∆ΑΣ Ζεφυρίου και το ΝΠ∆∆
Πολιτισµού & Αθλητισµού «Η Πάρν ηθα»,
αγων ίστηκαν 250 αθλητές από 21 συλλόγους πάλης απ’ όλη την Ελλάδα, εν ώ πλήθος
κόσµου και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της πάλης παρακολούθησαν
τους αγών ες
Το τουρν ουά διεξήχθη το Σάββατο 17
Νοεµβρίου, στο Κλειστό Γυµν αστήριο
«Σπάρτακος» στο Ζεφύρι, στο χώρο όπου
ο Ντίν ος Παπαγεωργίου αφιέρωσε τα τελευταία χρόν ια της ζωής του διδάσκον τας αφιλοκερδώς την τέχν η της πάλης στα παιδιά
του Ζεφυρίου.
Την έν αρξη του τουρν ουά κήρυξε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο

οποίος σε κλίµα συγκίν ησης τόν ισε ότι ο
Ντίν ος Παπαγεωργίου θα µείν ει στη µν ήµη
µας για τη σηµαν τική προσφορά του στην
περιοχή στο τοµέα της πάλης και απέν ειµε
εκ µέρους του ∆ΑΣ Ζεφυρίου, τιµητική πλακέτα στην οικογέν εια του εκλιπόν τος,
«Ως αν αγν ώριση του αν ιδιοτελούς έργου
που πρόσφερε ο Ντίν ος Παπαγεωργίου,
έν α έργο µε σηµαν τικές κοιν ων ικές προεκτάσεις για τον τόπο µας και τα παιδιά του
Ζεφυρίου, η Ελλην ική Οµοσπον δία Πάλης,
µε πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου
της, εν έταξε την αθλητική αυτή διοργάν ωση
στον ετήσιο προγραµµατισµό των αγών ων
της Οµοσπον δίας», επισήµαν ε µε
συγκίν ηση ο Γεν ικός Αρχηγός της οµάδας
Πάλης ∆ΑΣ Ζεφυρίου Βασίλης Νικολαΐδης.
Στα µαθήµατα αν θρωπιάς και αν ιδιοτελούς προσφοράς που έδωσε ο Ντίν ος
Παπαγεωργίου αν αφέρθηκε ο Αν τιδήµαρχος Ζεφυρίου και οικοδεσπότης της διοργάν ωσης, Γιάν ν ης Μαυροειδάκος, ευχαριστών τας παράλληλα όλους όσοι εργάζον ται
για τον αθλητισµό και τον πολιτισµό. Ευχαρίστησε, επίσης, το εργατικό προσωπικό
της ∆ηµοτικής Εν ότητας Ζεφυρίου, που επί
τετραηµέρου εργάστηκε για ν α είν αι το γήπεδο έτοιµο ν α υποδεχτεί εκατον τάδες αθλητών και θεατών .
Τους παλαιστικούς συλλόγους για τη
συµµετοχή τους και την οικογέν εια του
Ντίν ου Παπαγεωργίου για την παρουσία
της, ευχαρίστησε ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆
Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φυλής
«Πάρν ηθα» Γιώργος Μαυροειδής, ο οποίος
ευχήθηκε στους αθλητές «καλά παλέµατα
και ν ίκες».

«Είν αι πολύ σηµαν τικό και χαρά µας
που τόσα παιδιά και γον είς βρίσκον ται εδώ
για ν α τιµήσουν έν αν δάσκαλο», επεσήµαν ε ο Ολυµπιον ίκης και πρώην Πρόεδρος
της Ελλην ικής Οµοσπον δίας Πάλης,
Κώστας Θάν ος, υπογραµµίζον τας και τη
συν εισφορά του ∆ήµου. «Είν αι σηµαν τικό
που η ∆ηµοτική Αρχή είν αι κον τά στον
αθλητισµό και την πάλη. Ευχαριστούµε κε
∆ήµαρχε», είπε και απέν ειµε στον Χρήστο
Παππού τιµητική πλακέτα εκ µέρους της
Ελλην ικής Οµοσπον δίας.
Τιµητική πλακέτα στον ∆ήµαρχο απέν ειµε και ο ∆ΑΣ Ζεφυρίου, εν ώ ο παλαιστικός
σύλλογος τίµησε και την οικογέν εια του
Ντίν ου Παπαγεωργίου µε τιµητική πλακέτα
που παρέδωσε στη σύζυγο ο ∆ήµαρχος.
Η Ελλην ική Οµοσπον δία Πάλης τίµησε
επίσης τον Γεν ικό Αρχηγό της οµάδας
Πάλης ∆ΑΣ Ζεφυρίου Βασίλη Νικολαΐδη και
τον προπον ητή ∆ιον ύση Κατηφώρη, για τη
διαρκή προσφορά τους στο άθληµα της
πάλης.
Μετά το πέρας των αγών ων έγιν αν απον οµές στους ν ικητές και βραβεύθηκαν οι
συµµετέχον τες αθλητές.
Στη διοργάν ωση συµµετείχαν 250 αθλητές από τους παλαιστικούς συλλόγους:
Παν τζιτζιφιακός
∆όξα Βύρων α
Άθλεση Ιλίου
Λεων τίδες Άν ω Λιοσίων
Ογχηστός Λάρισας
Πλαστήρας Καρδίτσας
ΑΣ Πηλέας
Μιλτιάδης Μαραθών α
Ηρακλής Ζεφυρίου
ΑΠΣ Τρικάλων
ΑΣ Τρικάλων
Εθν ικός Γ.Σ.
ΑΓ & ΠΣ Σπάρτης
Ευπυρίδαι Άν ω Λιοσίων
Προµηθέας Αιγάλεω
Θησεύς Περιστερίου
Ηρακλής Ασπροπύργου
Φιλαθλητικός ΓΣ
Μίν ωας Ηρακλείου Κρήτης
Άτλας Σαλαµίν ας
∆ΑΣ Ζεφυρίου
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Παρέµβαση του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου της ΚΕ∆Ε σε εκδήλωση για την προστασία
των ζώων συντροφιάς, που διοργάνωσε η Ν∆ και το Ινστιτούτο Κ. Καραµανλής, παρουσία του Κ. Μητσοτάκη
Γ. Πατούλης: «Ήρθε η ώρα να κάνουµε µία Νέα Αρχή για την Αττική. Στόχος µας να την κάνουµε
Περιφέρεια - Πρότυπο φιλοξενίας για τα ζώα συντροφιάς µαζί µε τους πολίτες, για τους πολίτες»

«Είν αι επιτακτική η
αν άγκη αποκέν τρωσης
πόρων και αρµοδιοτήτων προς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση π ροκειµέν ου ν α λειτουργεί
απ οτ ελεσ µατ ικ ότ ερα
στο ζήτηµα της προστασίας κυρίως των
αδέσπ οτων
ζώων
συν τροφιάς».
Σε αυτή την επισήµαν ση προχ ώρησε ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
και υποψήφιος Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης σε παρέµβαση του στην εκδήλωση που διοργαν ώθηκε από τη
Γραµµατεία Στρατηγικού Σχ εδιασµού & Επικοιν ων ίας
της Ν∆ και το Ιν στιτούτο ∆ηµοκρατίας Κ. Καραµαν λής
µε τίτλο, «Αν αΖΩΟγόν ηση: Συζητών τας για τα ζώα
συν τροφιάς», παρουσία του Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας Κ. Μητσοτάκη.
Ο κ. Πατούλης τόν ισε πως η ΚΕ∆Ε ήταν σε συν εχ ή
διαβούλευση µε την κυβέρν ηση για το ζήτηµα της προστασίας των ζώων συν τροφιάς µε αφορµή και την
πρόθεση της ν α καταθέσει σχ ετικό ν οµοσχ έδιο, ωστόσο, όπως υπογράµµισε, δεν ήταν µία ουσιαστική αλλά
µια κατ΄επίφαση διαλογική διαδικασία µε δεδοµέν ο ότι
δεν συµµετείχ αν στη συζήτηση εκπρόσωποι φιλοζωικών οργαν ώσεων . «∆εν θελήσαµε ν α συν εχ ίσουµε
ν α συζητάµε καθώς το αρµόδιο υπουργείο εκτόπισε
από τη συζήτηση αρµόδιους φορείς όπως είν αι οι φιλοζωικές οργαν ώσεις. Τα αποτελέσµατα είν αι σε όλους
γν ωστά καθώς το ν οµοσχ έδιο αποσύρθηκε υπό το
βάρος γεν ικής κατακραυγής» αν έφερε χ αρακτηριστικά.
Ο ενεργός ρόλος των ∆ήµων σε θέµατα
προστασίας των ζώων

Στη συν έχ εια του χ αιρετισµού του αν αφέρθηκε

στον εν εργό ρόλο των ∆ήµων σε θέµατα προστασίας των ζώων , σηµειών ον τας πως µαζί µε τις φιλοζωικές οργαν ώσεις και τις κτην ιατρικές υπηρεσίες
δίν ουν καθηµεριν ή µάχ η για την προάσπιση των
δικαιωµάτων τους. « Έχ ουµε δηµιουργήσει υποδοµές
για την εξυπηρέτηση των ζώων και την τήρηση των
καν όν ων δηµόσιας υγείας σε πάρκα και πλατείες, διαθέτουµε πλατφόρµες εν ηµέρωσης και καταγραφής περιστατικών κακοποίησης, µεριµν ούµε για την περισυλλογή των αδέσποτων και τον εµβολιασµό τους εν ώ
υπάρχ ει µέριµν α και εποπτικοί µηχ αν ισµοί για την
εκτροφή, αν απαραγωγή και πώληση των ζώων συν τροφιάς» τόν ισε.
Ωστόσο, υπογράµµισε, πως υπάρχ ουν συχ ν ά περιστατικά κακοποίησης και βάν αυσης µεταχ είρισης των
ζώων απ ό ασυν είδητους, εξαιτίας της ελλιπ ούς
αστυν όµευσης και των ελεγκτικών µηχ αν ισµών που
δεν επαρκούν .
«Με τη δραµατική µείωση των πόρων στην Αυτοδιοίκηση, την έλλειψη προσωπικού και µία αποδυν αµωµέν η ∆ηµοτική Αστυν οµία τα αποτελέσµατα δεν
µπορεί ν α είν αι ικαν οποιητικά» αν έφερε και πρόσθεσε πως πρέπει η επόµεν η κυβέρν ηση ν α βάλει σε

προτεραιότητα το ζήτηµα της διασφάλισης της προστασίας των ζώων συν τροφιάς.
Ολοκληρών ον τας την παρέµβαση του ο κ. Πατούλης
τόν ισε πως για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είν αι προτεραιότητα η διαµόρφωση ασφαλούς περιβάλλον τος για
τη διαβίωση των ζώων συν τροφιάς και σηµείωσε χ αρακτηριστικά: « Ήρθε η ώρα ν α κάν ουµε µία Νέα Αρχ ή
για την Αττική.
Στόχ ος µας ν α την κάν ουµε Περιφέρεια Πρότυπο
φιλοξεν ίας για τα ζώα συν τροφιάς µαζί µε τους πολίτες,
για τους πολίτες».
Στην εκδήλωση, εκτός από τον Πρόεδρο της Ν∆ Κ.
Μητσοτάκη, τοποθετήσεις έκαν αν επίσης εκπρόσωπ οι κτην ιατρικών
συλλόγων
και φιλοζωικών
οργαν ώσεων .
https://neaarxiattiki.gr/

Ηµερίδα ΠΕ∆Α για τα σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στους ∆ήµους της Αττικής

Η

ανάγκη αντιµετώπισης των
σύγχρονων προκλήσεων
στο
κυκλοφορι ακό
των
πόλεων µε έµφαση στην αποκατάσταση ι σότι µης παρουσί ας των
µέσων αλλά και του τρόπου
µετακίνησης, µέσω ενός σχεδιασµού που θα καταλήγει στην ανάδειξη των πλέον κατάλληλων επιλογών και πολιτικών, ήταν το θέµα
εργασιών Ηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε από την Περιφερειακή

Ένωση ∆ήµων Αττικής, ενώπιον
αιρετών και στελεχών των ∆ήµων
του λεκανοπεδίου.
Αναφερόµενος ο Πρόεδρος της
Π.Ε.∆.Α. κ. Γιώργος Ιωακειµίδης
στη σηµασία της πρωτοβουλίας
που δροµολογήθηκε, τόνι σε,
µεταξύ άλλων, ότι «τα Σχέδι α
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας
(Σ.Β.Α.Κ.) αποτελούν την ιδέα µιας
ολοκληρωµένης συνεκτικής προσέγγισης που ενισχύει την ισορρ

οπηµένη ανάπτυξη όλων των
µέσων µεταφοράς παράλληλα µε τη
στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους µετακίνησης.
Πρόκειται -είπε ο Πρόεδρος της
Π.Ε.∆.Α- για ένα στρατηγικό σχέδιο
που προσβλέπει στην ι κανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και των
επιχειρήσεων στις πόλεις και στα
περίχωρά τους µε ζητούµενο, την
καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ λαµ-

βάνει υπόψη του τις βασικές αρχές
της ενοποίησης και της διαδηµοτικής συνλειτουργίας.»
Αξί ζει να σηµει ωθεί ότι η
Π.Ε.∆.Α. αναλαµβάνει την υποστήριξη και τον συντονισµό των
∆ήµων Αττι κής γι α τα σχέδι α
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας.
Σήµερα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.∆.Α έγινε η πρώτη
ενηµερωτική παρουσίαση αναφορικά µε το συντονισµό της οργάνωσης και του προγραµµατισµού των
εργαστηρίων επιµόρφωσης αιρετών και στελεχών που θα ακολουθήσουν.
Οµιλητές της Ηµερίδας, ήταν :
Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, Χωροτάκτης Πολεοδόµος – Συγκοινωνιολόγος
Ευθύµι ος Μπακογι άννης, ∆ρ.
Πολεοδόµος – Συγκοινωνιολόγος
Μηχανικός
Θάνος Βλαστός, Καθηγητής πολεοδοµίας και συγκοινωνιακού σχεδιασµού, Σχολή Αγρονόµων και
Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ
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ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟ∆ΟΡΟΜΙΟΥ

Την Κυριακή 25 Νοεµβρίου η εξουδετέρωση βόµβας. Μέγιστη διάρκεια της επιχείρησης 4 ώρες.

Σ

ας γνωρίζουµε ότι, σχεδιάστηκε η εξουδετέρωση του πυροµαχικού
παλαιού τύπου που εντοπίστηκε εντός του Στρατιωτικού Αεροδροµίου
Ελευσίνας την Κυριακή 25 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 09:00 µε µέγιστη
διάρκεια της επιχείρησης µέχρι τέσσερις (04) ώρες.
Όπως αναφέρθηκε εκ’ µέρους του Στρατιωτικού Αεροδροµίου έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας (καθοδήγηση µέρους του ωστικού κύµατος και θραυσµάτων εντός του αεροδροµίου και µείωση της έντασης του µε τη δηµιουργία αναχωµάτων, εκκένωση περιοχής περιµετρικά
του σηµείου ανεύρεσής του) µε σκοπό την αποφυγή πρόκλησης επισφαλών καταστάσεων.
Όµως υπήρξε ενηµέρωση ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ασφαλείας και
συγκεκριµένα η µέγιστη ακτίνα ζώνης της οργανωµένης αποµάκρυνσης
σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό ανέρχεται σε 1407 µέτρα και περιλαµβάνει
περιοχές µε κατοικίες και επιχειρήσεις κυρίως στο ∆ήµο Ασπροπύργου
και λιγότερο στον ∆ήµο Ελευσίνας.
Η απόφαση προληπτικής εκκένωσης εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης της 112
Π.Μ. από τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής. Ο προσδιορισµός του αριθµού των ατόµων, ο προσδιορισµός των ΜΜΜ, ∆ηµοτικής ή
Αστικής συγκοινωνίας, ο τόπος στάθµευσής τους, οι χώροι προσωρινής
διαµονής των πολιτών που θα αποµακρυνθούν και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των δήµων για περαιτέρω λεπτοµέρειες έχουν εκδοθεί από τις ανακοινώσεις των εµπλεκόµενων ∆ήµων. Ειδικότερα συµπεριλαµβάνονται
περιοχές µε κατοικίες βορείως και ανατολικά του Στρατιωτικού Αεροδροµίου όπως «Αεροδρόµιο», «Γκορυτσά», «Τρύπα Αλεπούς», «Κόκκινη
Εκκλησιά», «Ψάρι» και «Θερµοκήπια».
Η περιοχή εκκένωσης θα περιφρουρείται από την Ελληνική Αστυνοµία
ενώ η τροχαία θα αποκλείσει την περιοχή που περικλείεται από το σχεδιάγραµµα της 112ΠΜ από τις 8:30 π.µ. και µε διάρκεια 04:00 ωρών από
την έναρξη της επιχείρησης.

Με βάση τα ανωτέρω, επειδή, το σηµείο όπου θα λάβει χώρα η εξουδετέρωσης του πυροµαχικού, συνορεύει µε συνοικίες, για τους πολίτες που
διαµένουν ή και εργάζονται στις αναφερόµενες περιοχές έχουν εκδοθεί
οδηγίες τόσο από την Περιφέρεια, ΠΕ ∆υτικής Αττικής, όσο από τον ∆ήµο
Ασπροπύργου οι οποίες και ανακοινώνονται. Ο ∆ήµος Ελευσίνας έχει
εµπλεκόµενη µία (1) επιχείρηση και αδόµητες εκτάσεις.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Τηλέφων α επικοιν ων ίας Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 2132047023 όλη την
ηµέρα, 2132047078, 2132047002-003 και 2132047117 εως 17:00
∆ήµος Ελευσίν ας 2105537100-302-304-211 έως 15:00
∆ήµος Ασπροπύργου 2132006400, 2132006409-410 έως 15:00

10-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.

ΘΕΜΑ: Αν απροσαρµογή Τελών
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού
∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019.
Αρ. Απόφ.: 516

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

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 6ο θέµα
της ηµερησίας διάταξης µε τίτλο: «Αναπροσαρµογή Τελών Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019», έθεσε υπόψη των
µελών, την υπ’ αριθµ. 425/2018 Απόφαση, από το Πρακτικό της 43ης Συνεδρίασης, της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Ασπροπύργου, η οποία
έχει ως εξής:
« ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 43ης
/ 2018 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 425
ΘΕ Μ Α :
Λήψη απόφασης για την «Αναπροσαρµογή Τελών Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισµού έτους 2019»,
σύµφωνα µε την υπ’αρ. πρωτ.
687/21-08-2018 Εισήγηση του ∆/ντή
της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα στις 28
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. 20212/23-082018 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής κ. ΤΣΙΓΚΟΥ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ - Aντιδηµάρχου, 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 Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Η Σ Ο Ι Κ
ΟΝ ΟΜ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι ΤΡ ΟΠ Η Σ
1.ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
2.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
5. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓ.
Α Π Ο Ν Τ Α 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 1ο
Θέµα της Ηµερήσιας διάταξης:

Θέτει υπόψη των µελών:
1.Την υπ’ αριθµ. 687/21-08-2018
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής
Υπηρεσίας κ. Φιλ. Πάνου που έχει ως
εξής:
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή Τελών
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού
έτους 2019».

Αξιότιµε, Κύριε Πρόεδρε,
προκειµένου να συνταχθεί το
προσχέδιο του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού για το έτος 2019 θα πρέπει
να προϋπολογισθούν τα ΕΣΟ∆Α και
ΕΞΟ∆Α των επιµέρους Υπηρεσιών
του ∆ήµου, εκτός των άλλων, πρέπει η
Οικονοµική Επιτροπή (παρ. ζ ,
άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) να λάβει
απόφαση για την αναπροσαρµογή
των τελών καθαριότητας και φωτισµού έτους 2019.
Τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού
προβλέπονται από τις διατάξεις των α)
άρθρο 21 Β.∆/τος 19-12-1955, β)
άρθρο 12 Ν.∆. 3777/1957 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις
διατάξεις των άρθρων 4 του Ν.
1080/1980, 25 του Ν. 1828/1989 και
7 παρ. 3 του Ν. 2307/1995, που δηµοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 246Α/1980,
133Α/1995.
Τα ως άνω ∆ηµοτικά Τέλη επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής για παρεχόµενες υπηρεσίες : 1ον) Καθαριότητος
των Οδών, πλατειών και κοινόχρηστων εν γένει χώρων, 2ον) Της περισυλλογής και διάθεσης απορριµµάτων
στον Χ.Υ.Τ.Α του Ε.∆.Σ.Ν.Α στην περιοχή των ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, 3ον) Της
κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων , 4ον) Του Ηλεκτροφωτισµού των οδών, πλατειών και Κοινοχρήστων εν γένει χώρων, 5ον) για
κάθε άλλη δαπάνη από παγίως παρεχόµενες στους πολίτες ∆ηµοτικές
Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενοποιούνται δε σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Β.∆/τος
24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171Α/58) και
του άρθρου 4 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ
246Α/80).
Για τον καθορισµό του συντελεστή
του Τέλους Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισµού καθώς και στη διαδικασία
βεβαίωσης αυτού έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του Ν. 2575 (ΦΕΚ 74Α)
όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.
429/1976 (ΦΕΚ 235Α) και των άρθρ-

ων 5 του Ν. 1080/80 και 25 του
Ν.1828/1989.
Το Τέλος Καθαριότητος, Αποκοµιδής,
∆ιάθεσης των απορριµµάτων και
Ηλεκτροφωτισµού βαρύνει τον ποιούµενον χρήση του ακίνητου υποχρεωµένου εις την καταβολή αυτού µε
τον οικείο λογαριασµό καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος. Αν το
ακίνητο τελεί υπό µίσθωση το ως άνω
Τέλος καταβάλλεται υπό του εκµισθωτού στην περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η βεβαίωση αυτού
σε βάρος του εκµισθωτού τούτο
βεβαιώνεται εις βάρος του µισθωτού.
Επιβάλλεται δε και βαρύνει όσους
είναι Κύριοι, Νοµείς, Κάτοχοι ή
κάνουν χρήση ακινήτου κειµένου
εντός των ∆ιοικητικών Ορίων του
∆ήµου Ασπροπύργου όπου έχει
επεκταθεί η Υπηρεσία Καθαριότητος
του ∆ήµου. Στην περίπτωση που το
ακίνητο ηλεκτροδοτείται από τη ∆ΕΗ,
τότε το Τέλος βαρύνει τον υπόχρεο
στην πληρωµή του οικείου λογαριασµού του καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος.
Με την καταβολή του Τέλους Καθαρικαι
Ηλεκτροφωτισµού
ότητας
βαρύνονται εκτός αυτών που χρησιµοποιούν ακίνητα εντός του εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ) ΦΕΚ 125∆/1997 και των
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου οι Κύριοι,
Νοµείς, Κάτοχοι καθώς και οι χρησιµοποιούντες ακίνητα κείµενα εκτός
του εγκεκριµένου Γ.Π.Σ και των Ζ.Ο.Ε
Ασπροπύργου αλλά εντός των ∆ιοικητικών Ορίων αυτού αφού η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών του αντικειµένου και σε ακίνητα
που βρίσκονται εκτός του εγκεκριµένου Γ.Π.Σ και των (πλέον 6 οικισµών)
και οικιστικά αναπτυσσόµενες αφού
συνεχίζεται η εγκατάσταση των Ελλήνων του Πόντου καθώς και οικονοµικών µεταναστών του εσωτερικού
επίσης στις περιοχές αυτές λειτουργούν αρκετές βιοµηχανίες, βιοτεχνίες
και άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες που επιβαρύνουν σοβαρά το
Περιβάλλον και εγκυµονούν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία ως εκ τούτου
θεωρείται επιβεβληµένη η παρέµβαση
των Υπηρεσιών Καθαριότητος και
Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από
εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής, δύναται να καθορίζει ειδικούς
συντελεστές του Τέλους Καθαριότητος
και Φωτισµού για κάθε κατηγορία
φορολογουµένων πολιτών χωριστά
πλην όµως για λόγους αντικειµενικής
κρίσεως και ίσης µεταχείρισης αυτών,
η καθιέρωση συντελεστού χρέωσης
ανά τετραγωνικό µέτρο (Μ2) και ανάλογα µε τη φύση του υπό των φορολογουµένων χρησιµοποιούµενου ακινήτου (Στεγασµένου ή µη) αλλά και
από άποψης χρήσεως του ακινήτου
και τις εντεύθεν διαφοροποιήσεως
των αναγκών παροχής υπηρεσιών,
θεωρείται πλέον αντικειµενική και
ανταποκρινόµενη στη Συνταγµατική
επιταγή της ίσης µεταχείρισης των
πολιτών και σύµφωνα µε τη φοροδοτική ικανότητα ενός εκάστου. Ειδικότερα δε το ύψος του συντελεστή που
καθορίζει το επιβαλλόµενο Τέλος Καθαριότητος και Φωτισµού σε βάρος των
Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών και λοιπών
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων,
πέραν της ανταποδοτικότητας πρέπει
να είναι προσαυξηµένο κατά το ποσοστό που καταβάλλει ο ∆ήµος για την
Καθαριότητα των ∆ηµοτικών οδών,
των πλατειών και των εν γένει κοινοχρήστων χώρων, καθώς και του
Φωτισµού αυτών, καθόσον το τέλος
Καθαριότητος και Φωτισµού πρέπει
απαραιτήτως να καλύπτει και την
δαπάνη καθαριότητος και φωτισµού
των παραπάνω δηµοτικών χώρων
παράλληλα µε τη δαπάνη αποκοµιδής
και διάθεσης των απορριµµάτων των
∆ηµοτών. Ο αυξηµένος συντελεστής
για τις Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες και λοιπές Επαγγελµατικές δραστηριότητες,
έναντι των κατοίκων δικαιολογείται
και από την κατά, κοινήν πείρα,
ουσιώδη διαφορά µεταξύ των κατηγοριών τούτων από άποψη χρήσεως
των ακινήτων και της εντεύθεν διαφοροποιήσεως των µεταξύ των αναγκών παροχής υπηρεσιών. (ΣτΕ
4379/1983). Σηµειωτέον ότι στην τελική δαπάνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητος και Φωτισµού

δέον οπωσδήποτε να συνυπολογίζεται και το αναλογούν ποσοστό των
δαπανών ασφαλίσεως του Προσωπικού Καθαριότητας στα ασφαλιστικά
Ταµεία (ΤΑ∆ΚΥ, ΤΥ∆ΚΥ, ΙΚΑ, ΤΕΑΜ
κ.λ.π), καθώς και η υποχρεωτική εισφορά του ∆ήµου Ασπροπύργου στον
Ε.∆.Σ.Ν.Α. ανερχόµενη σε 49€ ( προσωρινή τιµή, σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ. 06/01/2018 απόφαση του
Ειδικού του ∆ιαβαθµικού Συνδέσµου
του Νοµού Αττικής) τον τόνο των
απορριµµάτων που αποθέσαµε το
προηγούµενο οικονοµικό έτους στο
ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ. Τέλος το σκέλος των
εξόδων των ανταποδοτικών Τελών
πρέπει να επιβαρυνθεί µε το ποσοστό
των υποχρεωτικών δαπανών που
επιβαρύνουν τους λογαριασµούς
«Ειδικευµένα Γενικών Σκοπών» και
«Ειδικευµένα Ειδικών Σκοπών» και
µε ποσοστό όχι µικρότερο του 20%
των πραγµατοποιούµενων από την
παραπάνω πηγή εσόδων, για την
κάλυψη εξόδων βεβαιώσεως και
εισπράξεως καθώς και άλλων λοιπών
λειτουργικών
υποχρεωτικών
δαπανών.
Ως εκ τούτου η εκδιδόµενη κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί των συντελεστών του Τέλους
Καθαριότητος και Φωτισµού πρέπει
να αποβλέπει εις την είσπραξη εσόδων αναλογικά µε τα προβλεπόµενα
έξοδα. Η ως άνω αναφερόµενη αναλογία δεν απαιτείται να εκφράζεται
δια απολύτου λογιστικής ισοσκελίσεως των δύο κονδυλίων (Εσόδων - Εξόδων) αλλά δια µιας κατά προσέγγιση αναλογικής σχέσεως, υποκειµενικής και στις διαφοροποιήσεις της
επαληθεύσεως των προβλέψεων. Για
να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της
αναλογικής αυτής σχέσεως η οποία
προσδιορίζει και την ανταποδοτικότητα του Τέλους, απαιτείται όπως και
στην προβλέπουσα τους συντελεστές
του Τέλους κανονιστική απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου να περιέχεται
πίνακας µε τα απαραίτητα στοιχεία
των προβλεπόµενων κονδυλίων εσόδων και εξόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισµού. Επίσης µε τη
διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 25
του Ν. 1828/89 προβλέπεται ενοποίηση των τελών καθαριότητας και
φωτισµού σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό
τέλος, απλουστεύοντας αφενός το
σύστηµα επιβολής, βεβαίωσης και
είσπραξης του παραπάνω τέλους και
αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα
στο ∆ήµο να καλύπτει µε το τέλος
αυτό, εκτός από τις δαπάνες ανταποδοτικού χαρακτήρα και άλλες υπηρεσίες προς τους δηµότες.
Παρά τον Ανταποδοτικό του χαρακτήρα το Τέλος Καθαριότητος και Φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από
όλους τους κατοίκους του ∆ήµου και
όχι µόνο από όσους επιθυµούν να
κάνουν πράγµατι χρήση της σχετικής
υπηρεσίας.
Συγκεκριµένα έχει γίνει δεκτό ότι η
καταβολή του Τέλους δεν εξαρτάται
από τη χρησιµοποίηση ή µη της παρεχόµενης Υπηρεσίας ούτε από την
πληµµελή εξυπηρέτηση ή την εξολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή
περισσότερων ακινήτων της περιοχής
ή από την πληµµελή λειτουργία των
Υπηρεσιών Καθαριότητος και Φωτισµού (ΣτΕ 947/86ΝοΒ1989 σελ. 161,
ΣτΕ 2623-2624/1985 ΝοΒ 1988 σελ.
197, Τρ∆ΠρΠειρ 4047/91 ∆ι∆ικ 1992
σελ. 458).
Του Τέλους δεν εξαιρούνται τα
ακίνητα που παραµένουν κλειστά και
δεν χρησιµοποιούνται διότι η επιβολή
του δεν αφορά µόνο στην περισυλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων, που προέρχονται από τα
ακίνητα, αλλά και στην καθαριότητα
των Κοινόχρηστων χώρων (Γνωµοδότηση ΝΣΚ 845/1969).
Ήδη µε τις διατάξεις της παρ. 14 του
άρθρου 9 του Ν. 2503/97, όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1
του άρθρου 5του Ν. 3345/2005, ορίζεται ότι ακίνητα(στεγασµένοι ή µη
χώροι) που δεν χρησιµοποιούνται
και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται (υποχρεωτικά) των δηµοτικών
τελών καθαριότητας για όσο χρόνο
παραµένουν κλειστά. Για το σκοπό
αυτό υποβάλλεται στο δήµο υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου
εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση της ∆ΕΗ ( Εγκ. ΕΠΕΣ∆∆Α
35692/14-07-2005).
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Σε περίπτωση που διαπιστώνεται
χρησιµοποίηση του ακινήτου για το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου
µαζί µε το σχετικό πρόστιµο, αναδροµικά από το χρόνο απαλλαγής
(άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3345/2005).
Η απαλλαγή ισχύει από την ηµεροµηνία κατάθεσης στο δήµο των ανωτέρω δικαιολογητικών ( υπεύθυνη
δήλωση , βεβαίωση ∆ΕΗ) και όχι από
προγενέστερη ηµεροµηνία, δεδοµένου ότι η µη χρήση του ακινήτου

δεν µπορεί να ελεγχθεί αναδροµικά
από το δήµο ( Εγκ. Υπ. Εσωτ.
50329/19/12/2014).
Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω ο ∆ήµος έχει οργανωµένη κατάλληλη υπηρεσία, η οποία ενισχύεται
κατ’ έτος µε το ανάλογο µηχανικό
εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό
για την όση δυνατόν καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητος
και Φωτισµού.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του τµήµατος Εσόδων ο ∆ήµος εισέπραξε τα
εξής ποσά:

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Λογιστηρίου τα πληρωθέντα και δεσµευθέντα έξοδα µέχρι 30/06/2018 και τα προβλεπόµενα έξοδα µέχρι
31-12-2018 έχουν ως εξής:

θριάσιο-11
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Οι καθορισµένες κατηγορίες και οι συντελεστές των τελών βάσει των προγενέστερων αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ως εξής :

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, η προβλεπόµενη λογιστική
κατάσταση της Υπηρεσίας Καθαριότητος και Φωτισµού για το έτος
2019 απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.
Συγκεντρωτικός πίνακας προβλεποµένων ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
έτους 2019 των Υπηρεσιών Καθαριότητος και Φωτισµού

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νόµου 1080/80. Με τους ανωτέρω συντελεστές και σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στην υπηρεσία
στοιχεία, ο ∆ήµος προϋπολογίζει να εισπράξει για τέλη Καθαριότητος
και Φωτισµού για το έτος 2019 τα παρακάτω :
Α] Στεγασµένοι Χώροι

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η προβλεπόµενη Λογιστική κατάσταση της Υπηρεσίας Καθαριότητος και Φωτισµού παρουσιάζει
έλλειµµα -4.172.647,23€ για το έτος
2019, το οποίο υπολογίζεται να καλυφθεί από: α) τις νέες οικίες και την
µετεγκατάσταση επιχειρήσεων, β) τα
τέλη, τα οποία, αφορούν παρελθόντα
έτη, και θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν για πρώτη φορά στο έτος
2019 (κωδ. Προϋπ. 2111 ποσού
2.248.147,33€), γ) την εισπραξιµότητα της οµάδας 32 (κωδ. Προϋπ.
3211 ποσού 667.770,99€) δηλαδή
από τέλη που έχουν βεβαιωθεί κατά
τα παρελθόντα έτη και δ) από ταµειακό υπόλοιπο προερχόµενο από
εισπραχθέντα δηµοτικά τέλη (κωδ.
Προϋπ.
5119.001
ποσού
1.256.729,00€). Τα προαναφερόµενα
ποσά, ήτοι, κωδ. Προϋπ. 2111
–2.248.147,33€, κωδ. Προϋπ.
3211–667.770,99€ και κωδ. Προϋπ.
5119.001 ποσού 1.256.729,00€ θα
εγγραφούν στον Προϋπολογισµό
έτους 2019.
Μετά από όσα στην εισήγηση αναφέρονται, προτείνουµε την µη αύξηση

των Τελών Καθαριότητος και Φωτισµού στους υπάρχοντες συντελεστές
ανά τετραγωνικό µέτρο.
Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνοντας υπόψη
τα ανωτέρω παρακαλώ όπως
εισηγηθείτε προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για να αποφασίσουν επί τούτου.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆/ντής
της Οικ. Υπηρεσίας, Κος Φίλιππος
Πάνος ο οποίος ανέφερε ότι προστείθονται 30.000,00€ στον ΚΑΕ
20.6643.000 και από 60.000,00€ διαµορφώνεται στις 90.000,00€ και αφαιρούνται 30.000,00€ από τον ΚΑΕ
20.6211.000 και διαµορφώνεται στις
870.000,00€ .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα
µέλη να αποφασίσουν.

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

Συνεχίζεται στη σελ 11
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12-θριάσιο
Τα µέλη αφού άκουσαν τον κ. Πρόε
Τα µέλη αφού άκουσαν τον κ. Πρόε
δρο και αφού έλαβαν υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 687/211.
08-2018 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικ.
Υπηρεσίας.
Τις
διατάξεις
του
2.
Ν.3463/2006.
Τις
διατάξεις
του
3.
Ν.3852/2010.
αποφασίζουν

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Τέσσερις (4)
δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ. κ. 1)
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 2) ∆ΗΜ. ΚΑΓΙΑΣ 3)
ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 4)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ εγκρίνουν την
εισήγηση του ∆/ντή της Οικ. Υπηρεσίας και θα τοποθετηθούν κατά τη
συζήτηση του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Συνεπώς, οι
συντελεστές παραµένουν ως
έχουν και για το 2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγ νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθµό 425».

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, κο Νικόλαο Ι. Μελετίου,
ο οποίος πρότεινε στο Σώµα, την
µείωση κατά 2,5% στα ∆ηµοτικά
Τ έλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, έτους 2019, διότι µε
αυτόν τον τρόπο, θα ανακουφιστούν τα νοικοκυριά, και οι επιχειρήσεις.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο,
και εκπρόσωπο του συνδυασµού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κο Αλέξανδρο Τ σοκάνη, ο οποίος πρότεινε µείωση κατά 10%, για τα ∆ηµοτικά Τ έλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, έτους 2019.
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,

425/2018
2.Τ ην υπ’ αριθµ.
Απόφαση, από το Πρακτικό της
43ης Συνεδρίασης, της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ασπροπύργου,
3.Τ ην πρόταση του ∆ηµάρχου
κου Νικολάου Ι. Μελετίου,

4.Τ ην πρόταση του κου Αλέξανδρου Τ σοκάνη,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της Αν απροσαρµογής Τελών Καθριότητας και Ηλεκτροφ ωτισµού ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019, µε την
πρόταση του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, κου Νικόλαου Ι.
Μελετίου, 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, το οποίο αν έφ ερε
διαφ ορετική πρόταση, και ον οµαστικά, ο κος Αλεξαν δρος Τσοκάν ης.
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ

Εγκρίν ει την Αν απροσαρµογή
Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφ ωτισµού του ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019, σύµφ ων α
µε την πρόταση του ∆ηµάρχου
Ασπροπύργου, κου Νικολάου Ι.
Μελετίου, και συγκεκριµέν α, µε
µείωση 2,5% επί των συν τελεστών που αν αγράφ ον ται στην
υπ’ αριθµ. 425/2018 απόφ αση
της Οικον οµικής Επιτροπής.

Κατά συν έπεια των αν ωτέρω,
οι συν τελεστές των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφ ωτισµού
Οικον οµικού έτους 2019, διαµορφ ών ον ται ως εξής:

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό
516/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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19. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
20.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΣΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
∆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
ΘΕΜΑ: Αν απροσαρµογή
∆ηµοτικού Φόρου ∆ήµου
Ασπροπύργου, έτους 2019
Αρ. Απόφ .: 517

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
15η Νοεµβρίου 2018, ηµέρα
και ώρα 19:00 µ.µ,
Πέµπτη
συνήλθε σε τακτική
δηµόσια
συνεδρίαση
το
∆ηµοτικό
Συµβούλιο
Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ` αριθµ.
27412/9-11-2018
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
ο
Πρόεδρος
συνεδρίασης
διαπίστωσε ότι, από τα 33 µέλη
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου
20, απόντα
παρόντα ήταν τα
13, και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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

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
1 2 . Π Α Π Α Ν Ι Κ ΟΛ Α ΟΥ
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
Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 7ο θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
«Αναπροσαρµογή
∆ηµοτικού
Φόρου ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2019», έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου, την υπ`
αριθµ. 426/2018
α π ό φ α ση
της Οικονοµικής Επιτροπής, η
οποία έχει ως εξής:
«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ.
συνεδρίασης της
43ης / 2018
Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Ασπροπύργου
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 426
Θ Ε ΜΑ :
Λήψη
απόφασης
για
την
∆ηµοτικού
«Αναπροσαρµογή
Φόρου Οικονοµικού έτους 2019»,
σύµφωνα µε την υπ’αρ. πρωτ.
688/21-08-2018 Εισήγηση του
∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις
28 Αυγούστου 2018 ηµέρα Τ ρίτη
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. Τ ΣΙΓΚΟΥ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ - Aντιδηµάρχου, 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
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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 Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Η Σ Ο
Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι ΤΡ Ο
ΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
2. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
3.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
5. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓ.

Α Π Ο Ν Τ Α ΜΕΛΗ
1. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ.

2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ.
(Αν και προσκλήθηκαν
δεν παραβρέθηκαν )

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος
κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν.
Λαµβάνοντας το λόγο οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Ηλίας και
Ε. Παπανικολάου εδήλωσαν ότι
δεν ψηφίζουν το θέµα και θα
τοποθετηθούν κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Τα µέλη αφού άκουσαν τον κ.
Πρόεδρο και αφού έλαβαν
υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 688/21-08-2018
Εισήγηση του ∆/ντή της Οικ.
Υπηρεσίας.

αποφασ ίζουν
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Τέσσερις
(4) δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ.
1)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 2) ∆ΗΜ. ΚΑΓΙΑΣ
3) ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 4)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ εγκρίνουν
την µηδενική αύξηση του ∆ηµοτικού Φόρου για το έτος 2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθµό 426».
Εν συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο κο ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε την Μηδενική Αναπροσαρµογή
αύξηση του ∆ηµοτικού Φόρου για
το Οικονοµικό έτος 2019.
Ακολούθως , ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο
Παράταξης
«ΛΑΪΚΗ
της
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
κο Τσοκάνη Αλέξανδρο, ο οποίος
δεν συµφωνεί µε την µηδενική Αναπροσαρµογή του ∆ηµοτικού
Φόρου για το Οικονοµικό έτος
2019, και προτείνει στο Σώµα µείωση του, της τάξεως του 5%.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 426/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,

Την πρόταση του ∆ηµάρχου, κ.
Νικολάου Ι. Μελετίου,
Τ ην πρόταση του ∆ηµοτικού
Συµβούλου, κ. Αλέξανδρου Τσοκάνη
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Καραµπούλα,

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

Εισηγούµαι
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 517.

Τη µηδενική αναπροσαρµογή
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

ν όµιµα

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έν αρξη της συν εδρίασης και
εισηγούµεν ος το 2ο Θέµα της
Ηµερήσιας διάταξης:

Θέτει υπόψη των µελών:
Τ ην υπ’ αριθµ. 688/21-08-2018
του
∆/ντή
της
Εισήγηση
Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Φιλ.
Πάνου που έχει ως εξής:
:
«Αναπροσαρµογή
Θέµα
∆ηµοτικού Φόρου Οικονοµικού
Έτους 2019».
Αξιότιµε, Κύριε Πρόεδρε,
σας γνωρίζω ότι σύµφωνα µε την
υπ΄ αρίθµ. 50395/28-11-1997
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Εσωτερικών ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης &
Αποκέντρωσης
στον
του
∆ήµου
προϋπολογισµό
ΕΣΟ∆Α
που
εγγράφονται
προβλέπονται από διάταξη νόµου.
Ο ∆ηµοτικός Φόρος είναι Έσοδο
που προβλέπεται από διάταξη
νόµου και συγκεκριµένα µε το Ν.
1080/80 παρ. 1 στο άρθρο 10.
Εν’ όψη της συντάξεως του
προσχεδίου του προϋπολογισµού
για το Οικονοµικό έτος 2018
πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να
αποφασίσει
για
την
αναπροσαρµογή ή µη των
του ∆ηµοτικού
συντελεστών
Φόρου.
Τ α Έσοδα του ∆ηµοτικού Φόρου
µπορούν να διατεθούν για την
κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης
και περιλαµβάνονται στα Τ ακτικά
Έσοδα
του
∆ήµου
(Εγκ.
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α 79061/30-10-1980),
σας γνωρίζω δε, ότι έως την
30/06/2018 εισπράχθηκε το ποσό
των 2.577.158,11 Ευρώ (Κ.Α.
0511.)
Κατόπιν των ανωτέρω,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της πρότασης του
∆ηµάρχου , κ. Νικολάου Ι.
Μελετίου , για την «Αν απροσαρµογή ∆ηµοτικού Φόρου ∆ήµου
Ασπροπύργου, έτους 2019»,
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

Πιστό Αν τίγραφ ο

Κατά της πρότασης του κ.
∆ηµάρχου τάχθηκε έν α (1) µέλος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
υπέρ της πρότασης του, ο κ.
Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
1)
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

κα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει
την
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2018, σύµφ ων α µε την υπ`
αριθµ. 426/2018 απόφ αση της
Οικον οµικής Επιτροπής, ως
κάτωθι :

των
συντελεστών
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

του

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Παρασκευή 23 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
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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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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

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

θριάσιο-15

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

Παρασκευή 23 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
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ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

