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ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Σύντοµα αποκαθίσταται η απευθείας σύνδεση
Άνω Λιοσίων-Αεροδροµίου µε τον προαστιακό

σελ. 2
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Κοινή ∆ράση του Υπουργείου Υποδοµών και των Ελληνικών
Πετρελαίων Α.Ε για τη συγκοινωνιακή ανάταξη της ∆υτικής Αττικής.

Σε τροχιά επανάχρησης και λειτουργίας
η σιδηροδροµική γραµµή ΣΚΑ-Ελευσίνας

σελ. 3

∆ωρεά από τα ΕΛΠΕ 300 τόνων ασφαλτικού υλικού προς το Υπουργείο για την
ανακατασκευή δρόµων στις πληγείσες από τις πληµµύρες περιοχές της ∆. Αττικής.

σελ. 2-8

Φορτηγό µε 7 κιλά
κοκαΐνη βρέθηκε
στη Μάνδρα

ΚΑΠ προς ∆ήµους
και Περιφέρειες

Τα αποδοτέα ποσά στους δήµους
∆υτικής Αττικής και ∆υτικής Αθήνας

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

σελ. 9

σελ. 16

Τον Ξενώνα Φιλοξενίας του δήµου
Αχαρνών επισκέφτηκε
η Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων

σελ. 5

Ξεκίνησε η λειτουργία
των δύο Κ∆ΑΠ στη
Μάνδρα παρά τις
δυσκολίες και τις
αντίξοες συνθήκες

Κάλεσµα αγώνα για την Παιδεία από Φορείς
και Σωµατεία των Άνω Λιοσίων
‘’Όλοι την Παρασκευή 26 Γενάρη ώρα 13:00 στην παράσταση
σελ. 3-4
διαµαρτυρίας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.’’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(∆ήλωση Σύνδεσης
για το ακίνητο έως την
Παρασκευή 16/2/2018)

σελ. 7

Ένα µεγάλο βήµα, όχι µόνο
να επανέλθουν οι φυσιολογικοί ρυθµοί
αλλά και να δώσει δηµιουργικές
διεξόδους σε όλα τα παιδιά, κάνει ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Με σκοπό την παρακολούθηση και ενίσχυση
των δοµών του δικτύου για την
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών.

∆ΕΝ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Κόβουν επίδοµα θέρµανσης για
οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2017

σελ. 6

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

σελ. 15

2-θριάσιο
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Κοινή ∆ράση του Υπουργείου Υποδοµών και των Ελληνικών
Πετρελαίων Α.Ε για τη συγκοινωνιακή ανάταξη της ∆υτικής Αττικής.
Ασπρόπυργος

Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ
Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, 2105575911
Ελευσίνα

Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44, Ελευσίνα,

Η συνεργασία των δυο πλευρών θέτει σε
τροχιά επανάχρησης και λειτουργίας
τη σιδηροδροµική γραµµή ΣΚΑ-Ελευσίνας

19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105547707
Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Άνω
Λιόσια - ∆ροσούπολη, 2102470650
Αχαρνές

Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι. Θρακοµακεδόνων 242,
2102435820
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και τσουχτερό κρύο
Η θερµοκρασία από 5 έως 11
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας,
Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία,

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: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
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

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών
Χρήστος Σπίρτζης και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Εταιρείας Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε. Γρηγόρης Στεργιούλης
ανακοίνωσαν τη δωρεά από τα ΕΛΠΕ
300 τόνων ασφαλτικού υλικού προς το
Υπουργείο για την ανακατασκευή
δρόµων στις πληγείσες από τις
πληµµύρες περιοχές της ∆. Αττικής.

Ο

Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστος
Σπίρτζης και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης,
µετά το τέλος της προγραµµατισµένης συνάντησης στο υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ανακοίνωσαν δύο σηµαντικές
δράσεις που αφορούν την ανάταξη των Υποδοµών και των
Μεταφορών, στη ∆υτική Αττική. ∆ράσεις, οι οποίες, εκτός των
άλλων θα συµβάλλουν καθοριστικά στην οδική ανακατασκευή

της ευρύτερης περιοχής, µέρος της οποίας επλήγη σοβαρότατα
από τις πληµµύρες του περασµένου Νοεµβρίου.
Ειδικότερα, ο κ. Σπίρτζης, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Θάνου Βούρδα, του Προέδρου
και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε κ. Ευστάθιου Τσοτσορού και κ. Γρηγόρη Στεργιούλη
ανακοίνωσε τη δωρεά της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
300 τόνων ασφαλτικών υλικών προς το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών, που θα αξιοποιηθεί, για να πραγµατοποιηθούν
έργα οδοποιίας στις περιοχές της ∆. Αττικής και τις πληµµυροπαθείς περιοχές το δίκτυο των οποίων καταστράφηκε από την
πρόσφατη θεοµηνία.
Επίσης, γνωστοποιήθηκε από τα δύο µέρη και η συνεργασία
για την αναβάθµιση και επανάχρηση της Σιδηροδροµικής Γραµµής ΣΚΑ (Σιδηροδροµικό Κέντρο Αθηνών)- Ελευσίνα, ένα
συγκοινωνιακό έργο µεγάλης σπουδαιότητας για τη ∆υτική Αττική, που θα αναβαθµίσει την ποιότητα των επιβατικών µεταφορών και θα ενώσει το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά µε την
αστική –βιοµηχανική περιοχή του Θριασίου πεδίου.
Συνεχίζεται στη σελ. 8

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Σύντοµα αποκαθίσταται η απευθείας σύνδεση
Άνω Λιοσίων-Αεροδροµίου µε τον προαστιακό

Ε

πιβεβαιώνεται η διαβεβαίωση του Υπουργού Υποδοµών Χρήστου Σπίρτζη προς το
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Φυλής
Αργύρη Αργυρόπουλο ότι, εντός του Φεβρουαρίου 2018, θα αποκατασταθεί η απευθείας σύνδεση των Άνω Λιοσίων µε το Αεροδρόµιο, µέσω του
Προαστιακού.
Σύµφωνα µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα Άνω Λιόσια
σύντοµα θα µετατραπούν σε τερµατικό σταθµό
του προαστιακού.
Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση του Οργανισµού, για τη σύνδεση του Πειραιά µε το Αεροδρόµιο, που εκδόθηκε την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
2018.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση: ∆ροµολογείται ένας
επιπλέον συρµός ανά ώρα στη διαδροµή Αεροδρόµιο-ΣΚΑ (σύντοµα Άνω Λιόσια).Ενισχύεται η
σύνδεση µεταξύ των σταθµών Κορωπί και ΣΚΑ
(σύντοµα Άνω Λιόσια), µε επιπλέον δροµολόγια
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες αιχµής
Για τους επιβάτες που µετακινούνται µεταξύ του σταθµού Κιάτο και του Αεροδροµίου, υπάρχει µετεπιβίβαση (χωρίς αναµονή)
στο σταθµό Κάτω Αχαρναί, µε πρόβλεψη για µετεπιβίβαση στο σταθµό Άνω Λιόσια σύντοµα.
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Κάλεσµα αγώνα για την Παιδεία από Φορείς
και Σωµατεία των Άνω Λιοσίων

‘’Όλοι την Παρασκευή 26 Γενάρη ώρα 13:00 στην παράσταση
διαµαρτυρίας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.’’

Αποκατάσταση και
ανακατασκευή επαρχιακού
δρόµου στον ∆ήµο Μεγαρέων

Π

Με χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ
«Κάνουµε υπόθεση δική µας το µέλλον και τη µόρφωση που θα έχουν τα παιδιά µας. Παλεύουµε για Παιδεία
στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών»

Τα Σωµατεία και οι Φορείς του ∆ήµου Φυλής που υπογράφουµε το παρόν κείµενο καλούµε το λαό και τη νεολαία της περιοχής µας σε οργάνωση και πάλη ενάντια στην άθλια κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της περιοχής µε ευθύνη της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συνεχίζει και σε αυτόν τον
τοµέα από εκεί που σταµάτησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ.
Τεράστιες ευθύνες έχουν διαχρονικά οι ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Αρχές που στηρίχτηκαν ανοιχτά ή συγκαλυµµένα από
τα κόµµατα που κυβέρνησαν.
Ευθύνες έχει και η σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου Φυλής που
αντί να διεκδικεί απέναντι στην Κυβέρνηση, κάθε φορά που ο
λαός της περιοχής µας κινητοποιείται, συναντιέται µε Υπουργούς και πουλάνε όλοι µαζί «φίκια για µεταξωτές κορδέλες».
∆εν ανεχόµαστε την υποβάθµιση της ζωής και της µόρφωσης των παιδιών µας.
Το πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο οξυµένο αν πάρουµε
υπόψη το υπαρκτό πρόβληµα της εγκληµατικότητας στην περιοχή µας.
Η εγκληµατικότητα δεν είναι φυσικό φαινόµενο. Συνδέεται µε
µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, έχει – αν όχι τη στήριξη –

την ανοχή από κρατικούς µηχανισµούς, καθώς και διάφορες φασιστικές οµάδες που έχουν ανοιχτή διασύνδεση µε αυτά
τα κυκλώµατα.
Γίνεται αντιληπτό ότι µιλάµε για οργανωµένο έγκληµα µε λεία
υπέρογκα κέρδη που είναι πάνω από θρησκεία, χρώµα δέρµατος, τόπο καταγωγής των διαπλεκόµενων στις εγκληµατικές
ενέργειες.
∆εν ανεχόµαστε την άθλια προπαγάνδα της Κυβέρνησης
και του Υπουργείου που µιλάει για «επιστροφή στην κανονικότητα» και για µηδαµινές ελλείψεις στα σχολεία. Που τολµάει να µιλάει για «δίκαιη ανάπτυξη», η οποία στηρίζεται στη
φτώχεια, τη µεγάλη ανεργία, τους µισθούς πείνας, τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, την υποβάθµιση των µορφωτικών δικαιωµάτων των παιδιών µας, δηλαδή µια «δίκαιη ανάπτυξη» που
δεν µπορεί να υπάρξει σε ένα άδικο σύστηµα.
∆εν ανεχόµαστε τη µοιρολατρία και το συµβιβασµό που καλλιεργούν διάφορες δυνάµεις µέσα στον εργατικό – λαϊκό κόσµο
της περιοχής µας και στόχο έχουν να τον απογοητεύσουν και
να τον αδρανοποιήσουν.
Χρειάζεται συστράτευση και αγώνας εκπαιδευτικών –
γονιών – µαθητών, κάθε τίµιου ανθρώπου που δεν ανέχεται
την άθλια κατάσταση, που είναι αποτέλεσµα της αντιλαϊκής
πολιτικής.
∆εν µπορούµε άλλο να περιµένουµε τα χειρότερα. Ο µόνος
δρόµος που µας έχει αποµείνει είναι η πάλη για να τα ανατρέψουµε.
συνεχίζεται στη σελ. 4

ρογραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Κατασκευή δρόµου
στη θέση "Άνω Πευκενέας" για τη διασύνδεση
της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση "Απογιούρισµα"
µε την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου (50) θέση Παπαγιαννέικα» υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταµούλης. Το
έργο, προϋπολογισµού 208.682,94 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.
Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση και η ανακατασκευή του υφιστάµενου αγροτικού δρόµου του ∆ήµου
Μεγαρέων, ο οποίος συνδέει δύο επαρχιακές οδούς, µε
γνώµονα τη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου
καθώς και την ασφάλεια των πολιτών.
Ο συγκεκριµένος δρόµος είναι εν µέρει κατασκευασµένος µε τάπητα από σκυρόδεµα σε δύσβατα σηµεία µε
έντονες κλίσεις και ασφαλτοστρωµένος σε κάποια άλλα,
υπάρχουν όµως και τρία τµήµατά του τα οποία είναι χωµάτινα και χρήζουν άµεσης κατασκευής λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν.
Ξεκινά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων - Μάζι - Περαχώρα στη θέση "Απογιούρισµα" και συνεχίζει βορειοδυτικά έως τη θέση "Πευκενέα", και στη συνέχεια βορειοανατολικά όπου διασταυρώνεται µε την επαρχιακή οδό
Μεγάρων - Αλεποχωρίου, στη θέση "Παπαγιαννέικα". Το
έργο περιλαµβάνει την κατασκευή τριών τµηµάτων του
δρόµου.
Τέλος, το έργο θα δηµοπρατηθεί από τον ∆ήµο Μεγαρέων και θα εκτελεστεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

Ένα µεγάλο βήµα, όχι µόνο να επανέλθουν οι φυσιολογικοί ρυθµοί αλλά και να δώσει
δηµιουργικές διεξόδους σε όλα τα παιδιά, κάνει ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Ξεκίνησε η λειτουργία των δύο Κ∆ΑΠ στη Μάνδρα παρά τις
δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες

«Όλοι µαζί θα καταφέρουµε να κάνουµε την
πόλη να ορθοποδήσει ξανά. Ξεκινάµε τη
λειτουργία των Κ∆ΑΠ γιατί οφείλουµε να
στηρίξουµε και να φροντίσουµε τα παιδιά µας
που έζησαν και αυτά ένα πρωτόγνωρο
γεγονός», τονίζει η ∆ήµαρχος Γ. Κριεκούκη.

Έ

ν α µεγάλο βήµα, όχ ι µόν ο ν α επαν έλθουν οι
φυσιολογικοί ρυθµοί αλλά και ν α δώσει δηµιουργικές διεξόδους σε όλα τα παιδιά, κάν ει ο
∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας.
Τα δύο Κ∆ΑΠ, που δηµιουργήθηκαν για πρώτη
φορά φέτος στο ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας,
ξεκίν ησαν την λειτουργία τους ήδη από την προηγούµεν η εβδοµάδα.
Η µεγάλη δοκιµασία που περν άει η πόλη, µετά την
πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017, δεν ήταν αρκετή ν α σταµατήσει την βούληση του ∆ήµου για την

δηµιουργία ν έων δοµών κοιν ων ικής πολιτικής και
ιδιαίτερα εκείν ων που αφορούν στα παιδιά και στους
γον είς.
Η λειτουργία των Κ∆ΑΠ ξεκίν ησε µε απογευµατιν ό
ωράριο 14.00-16.00 (στη Α΄ βάρδια ) για τους κατόχ ους v oucher και 16.00-20.00 (στη Β΄ βάρδια) εν ώ τα
σχ ολεία που φιλοξεν ούν το πρόγραµµα είν αι το 5ο
∆ηµοτικό Σχ ολείο Μάν δρας και το 1ο Γυµν άσιο Μάν δρας.
Στο πρόγραµµα, εν τάσσον ται οργαν ωµέν ες οµάδες
δραστηριοτήτων βάση εβδοµαδιαίου προγράµµατος,
όπως µουσική και µουσικο-κιν ητική αγωγή, παιδική
λογοτεχ ν ία, αγγλικά, µαθηµατικά, ιστορία, εικαστικές
δράσεις µε ζωγραφική, χ ειροτεχ ν ίες, κατασκευές µε
πηλό κ.α., θεατρικό παιχ ν ίδι και κουκλοθέατρο, αθλητικές δραστηριότητες, όπως γυµν αστική, παραδοσιακό χ ορό, ρυθµική αλλά και µπάσκετ, βόλεϊ και
ποδόσφαιρο στις δοµές .

συνεχίζεται στη σελ. 11

4-θριάσιο

Χρηµατοδότηση έργων διαχείρισης
αποβλήτων σε δέκα περιοχές της χώρας

Τ

η χρηµατοδότηση της ωρίµανσης των έργων
ολοκληρωµένης
διαχείρισης απορριµµάτων σε 10 περιοχές της
χώρας, µε συνολικό
προϋπολογισµό 5 εκατ.
ευρώ ανακοινώνουν ο
αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης,
Αλέξης
Χαρίτσης και ο αναπληρωτής
υπουργός
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας, Σωκράτης
Φάµελλος.
Με την υπογραφή της
Ειδικής
Γραµµατέως
∆ιαχείρισης Τοµεακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και του Ταµείου
Συνοχής (ΤΣ), Ευγενίας
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4/2 ΑΡΑΧΩΒΑ

Μον οήµερη, ώρα αν αχώρησης
8.00 τιµή 15€

10-11/2 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

∆ιήµερη διαµον ή στο SEMANTRON 4* στον

Ελαιών α µε πρωιν ό και βραδιν ό, Καλάβρυτα, Κασταν ιά, Πλαν ητερο, Βυτίν α
ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€
18/2 ΠΑΤΡΑ

Μον οήµερη στο Πατριν ό Καρν αβάλι
ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

Φωτονιάτα, εντάσσονται στο νέο ΕΣΠΑ 20142020, οι µελέτες των
Μονάδων
Επεξεργασίας Αποβλήτων και
αντίστοιχων
Χώρων
Υγειονοµικής
Ταφής
Υπολειµµάτων
των
ευρύτερων περιοχών:

Η συν έχεια απ ό τη σελ ίδα 3

Χαλκίδας,
Λαµίας,
Λάρισας,
Λιβαδειάς,
Βόρειου Έβρου,
Φωκίδας,
Κέρκυρας,
Λέσβου,
Σαµοθράκης,

∆ιεκδικούµε τα αυτονόητα :
·
Να καλυφθούν τώρα τα κενά σε εκπαιδευτικούς.
Ιδιαίτερα στα τµήµατα ένταξης – παράλληλης στήριξης,
στα µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, σε κοινωνιολόγους και στα ολοήµερα σχολεία που φορτώνουν µε νέα
οικονοµικά βάρη και ταλαιπωρία τους εργαζόµενους και
άνεργους γονείς.
·
Να σταµατήσει το σχολείο να είναι εξεταστικό κέντρο. Αντί να µορφώνει και να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά
µας, τα εξαντλεί σε ένα απίστευτο µαραθώνιο (σχολείο –
σπίτι – φροντιστήριο) και την ίδια στιγµή αναγκάζει τους γονείς να χρυσοπληρώνουν για την
µόρφωση των παιδιών τους.
·
Να λυθούν τώρα τα µεγάλα κτιριακά προβλήµατα που υπάρχουν σε δεκάδες σχολεία
της περιοχής. Σχολεία που χρειάζονται επισκευές µε υπερπληθώρα µαθητών, µε αίθουσες ακατάλληλες προκάτ κοντεινέρς, σχολεία εξ ολοκλήρου προκάτ, που δεν διαθέτουν επαρκή και
ασφαλής προαύλια για να παίξουν και να αθληθούν οι µαθητές, σχολεία που δεν έχουν αίθουσες εκδηλώσεων κ.α.
·
Ίδρυση τώρα νέων σχολείων που να καλύπτουν τις ανάγκες του σήµερα.
·
Τώρα να παρθούν µέτρα για την προστασία των σχολείων, µε µόνιµους σχολικούς
φύλακες σε 24ωρη βάση, µε επαρκή φωτισµό και άλλα απαραίτητα µέτρα προς αυτήν την
κατεύθυνση.
·
∆ωρεάν µεταφορά των µαθητών από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Πύκνωση των δροµολογίων για τις ώρες αιχµής.

Πάρου.
Οι πράξεις ένταξης
περιλαµβάνουν όλες τις
απαραίτητες
µελέτες
καθώς και τη σύνταξη
των φακέλων χρηµατοδότησης
των
αντίστοιχων έργων.

3-4/3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο

ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι

( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψη στην Ιερά
Μον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας
ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

·
Να γίνει τώρα αντισεισµικός έλεγχος στα σχολεία της περιοχής µας και να παρθούν άµεσα µέτρα για σχολεία – ακατάλληλα από το σεισµό του 1999.
·
Να γίνουν τώρα αντιπληµµυρικά έργα στην περιοχή γιατί
πνιγόµαστε µε την πρώτη βροχή και πολλές φορές µπαίνει σε
κίνδυνο ακόµα και η ζωή µαθητών.
·
Αγωνιζόµαστε για ενιαίο 12χρονο Αποκλειστικά ∆ηµόσιο
και ∆ωρεάν σχολείο.

Όλοι την Παρασκευή 26 Γενάρη ώρα 13:00 στην παράσταση διαµαρτυρίας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να
τοποθετηθεί δηµόσια για τα ζητήµατα η ∆ηµοτική Αρχή και
να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν.
Είµαστε σε αγωνιστική ετοιµότητα για κλιµάκωση του αγώνα ενάντια στην πολιτική που µας
καθηλώνει στη φτώχεια, την ανεργία και γκετοποιεί την περιοχή µας.
Φορείς που ήδη υπογράφουν το κείµενο :
Σύλλογος Εµποροϋπαλλήλων (παράρτηµα Μενιδίου – Φυλής)
Σωµατείο Επισιτισµού – Τουρισµού (παράρτηµα ∆υτικής Αθήνας)
Συνδικάτο Οικοδόµων (παράρτηµα Μενιδίου – Φυλής)
Σύλλογος Γυναικών Άνω Λιοσίων (ΟΓΕ)
Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου (ΟΓΕ)
Ένωση ΕΒΕ Άνω Λιοσιών – Ζεφυρίου
Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Καµατερού ‘’
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Πολίτες των Μεγάρων και της Νέας Περάµου στηρίζουν
την εφαρµογή ανακύκλωσης παλαιών ενδυµάτων
και υποδηµάτων στους κόκκινους κάδους

Ό

πως είν αι γν ωστό από τον Ιούν ιο του 2017 στο
δήµο Μεγαρέων , εφαρµόζεται το πρόγραµµα της
αν ακύκλωσης παλαιών εν δυµάτων και υποδηµάτων που συγκεν τρών ον ται στους κόκκιν ους κάδους που έχ ουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό σε διάφορα σηµεία των Μεγάρων και της Νέας Περάµου. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία του τοπικού συµβουλίου της
δηµοτικής εν ότητας των Μεγάρων και του προέδρου
κυρίου Ηλία Μουσταϊρα, που εφαρµόζεται σε συν εργασία µε την εταιρεία RECYCOM, η οποία κρίν εται εκ
του µέχ ρι τώρα αποτελέσµατος άκρως επιτυχ ηµέν η και
επωφελής για το ∆ήµο Μεγαρέων . Να σηµειωθεί ότι τα
έσοδα από αυτή την δράση διατίθεν ται για ν α καλυφθούν οι αν άγκες του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου στα
Μέγαρα και στη Νέα Πέραµο.
Η εταιρεία RECYCOM µε επιστολή που έστειλε στοn
∆ήµαρχ ο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταµούλη αν αφέρει στατιστικά στοιχ εία από την δράση του επταµήν ου Ιου-

ν ίου – ∆εκεµβρίου 2017 κι εκφράζει θερµές ευχ αριστίες
στους πολίτες των Μεγάρων και της Νέας Περάµου οι
οποίοι στηρίζουν την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος.
Το κείµεν ο της επιστολής της εταιρείας RECYCOM µε
ηµεροµην ία 22 Ιαν ουαρίου 2018 έχ ει ως εξής: « Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχ ε, µε την ευκαιρία της έν αρξης της ν έας
χ ρον ιάς, θα θέλαµε ν α σας απευθύν ουµε τις θερµές
ευχ ές µας για κάθε ατοµικό, οικογεν ειακό και κοιν ων ικό
καλό, τόσο σ’ εσάς, όσο και στα µέλη του δηµοτικού
συµβουλίου, των συµβουλίων των δηµοτικών κοιν οτήτων Μεγάρων και Νέας Περάµου καθώς και στους
συµπολίτες σας, αλλά και ν α σας εν ηµερώσουµε για τα
στατιστικά δεδοµέν α της µέχ ρι σήµερα συν εργασίας
µας.
Στο χ ρον ικό διάστηµα του έτους 2017 (Ιούν ιος –
∆εκέµβριος), η εταιρία αν ακύκλωσης εν δυµάτων -υποδηµάτων RECYCOM αποκόµισε από τους κάδους, που

έχ ουν τοποθετηθεί στον δήµο σας, συν ολικά 14
τόν ους εν δυµάτων -υποδηµάτων , συµβάλλον τας έτσι
στην εδραίωση εν ός υγιούς δικτύου αν ακύκλωσης και
της συν είδησης συν υπευθυν ότητας, που αποτελεί
προϋπόθεση της βιώσιµης αν άπτυξης. Παράλληλα, η
RECYCOM από την πλευρά της, κάλυψε οποιαδήποτε
αν άγκη του κοιν ων ικού παν τοπωλείου µε τη δωρεάν
προσφορά διαφόρων τροφίµων και ειδών υγιειν ής στο
δήµο σας, (π.χ . όσπρια, ζυµαρικά, αλεύρι, ζάχ αρη
χ λωρίν η, καφέ, ελαιόλαδο κτλ) µε τη µορφή δωροεπιταγών .
Εξοφλήθηκαν όλοι οι µήν ες του προηγούµεν ου έτους
µε την προσφορά δωροεπιταγών αξίας 150 ευρώ αν ά
µήν α καθώς και το δώρο των χ ριστουγέν ν ων ύψους
200 ευρώ. Επιπλέον , κάθε πρόβληµα που δηµιουργήθηκε, όπως η ρίψη αν τικειµέν ων εξ αµέλειας, λύθηκε άµεσα. Η εταιρία µας, συν εισφέρει και θα συν εχ ίσει
ν α συν εισφέρει µε περισσότερα αγαθά στο δήµο σας,
µε στόχ ο την βοήθεια περισσοτέρων άπορων οικογεν ειών . Επιπλέον , από την συγκοµιδή του ρουχ ισµού
βοηθήθηκαν και άλλοι συµπολίτες µας, αν ά την Ελλάδα.»

Τον Ξενώνα Φιλοξενίας του δήµου Αχαρνών επισκέφτηκε
η Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων

Με σκοπό την παρακολούθηση και ενίσχυση των δοµών του δικτύου για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών.

Τ

ον Ξενώνα Φιλοξενίας του δήµου
Αχαρνών επισκέφτηκε η γενική
γραµµατέας
Ισότητας
των
Φύλων, Φωτεινή Κούβελα µε σκοπό την

παρακολούθηση και ενίσχυση των
δοµών
του
δικτύου
για
την
καταπολέµηση της βίας κατά των
γυναικών.
«Η επίσκεψη στο δήµο Αχαρνών και
στον Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών
αποτελεί
συνέχεια
των
προγραµµατισµένων επισκέψεων µου σε
όλες τις ∆οµές του ∆ικτύου ανά την
Ελλάδα, προκειµένου να βελτιωθεί η
λειτουργία τους και να λυθούν
προβλήµατα που παρουσιάζονται, µε
σκοπό να παρέχουν άριστη βοήθεια στις
γυναίκες που έχουν υποστεί έµφυλη βία
ή ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα
αν είναι γυναίκες πρόσφυγες, Ροµά ή
µονογονείς», δήλωσε η κ. Κούβελα που
συναντήθηκε και µε τον δήµαρχο
Αχαρνών, Γιάννη Κασσαβό.
Η γενική γραµµατέας, κατά τη
συνάντηση,
αναφέρθηκε
στις
προσπάθειες
που
καταβάλλονται

προκειµένου να αναβαθµίζονται οι δοµές,
ώστε να είναι χρή

για τη νέα παράταση του έργου µέχρι
το 2019.

Στόχος της ΓΓΙΦ είναι να
παραµείνουν αυτές οι κοινωνικές
δοµές στην Γραµµατεία και τους
δήµους και µετά το τέλος του
προγράµµατος ΕΣΠΑ και ενηµέρωσε

ΓΓΙΦ είναι να παραµείνουν αυτές οι
κοινωνικές δοµές στην Γραµµατεία και
τους δήµους και µετά το τέλος του
προγράµµατος ΕΣΠΑ και ενηµέρωσε για
τη νέα παράταση του έργου µέχρι το
2019.
Συνοδευόµενη από την διευθύντρια
Κοινωνικής Πολιτικής του δήµου, Σοφία
Αλιµπέρτη, επισκέφτηκε το χώρο του
Ξενώνα Φιλοξενίας που βρίσκεται στο
δήµο Αχαρνών.
Εκεί την υποδέχτηκαν τα στελέχη του
ξενώνα και είχε την ευκαιρία να
ενηµερωθεί αναλυτικά τόσο για τη
λειτουργία της δοµής, όσο και για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
γυναίκες φιλοξενούµενες. Τέλος, η κ.
Κούβελα πρότεινε να υλοποιηθούν µε

σιµες για όλες τις γυναίκες που είναι
θύµατα ή εν δυνάµει θύµατα βίας και
θύµατα
πολλαπλών
διακρίσεων
τονίζοντας ότι οι υπηρεσίες του δικτύου
έχουν διευρυνθεί σε περισσότερες
ευάλωτες οµάδες γυναικών, ενώ έχουν
ενισχυθεί και µε την υπηρεσία της
συµβουλευτικής εργασίας.Υπογράµµισε
ακόµα πως η παρουσία στο δήµο
Αχαρνών
αρκετών
ευάλωτων
πληθυσµών γυναικών, όπως και
κακοποιηµένων γυναικών, καθιστά
απαραίτητη τη στήριξη και την ενίσχυση
της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας.

Περαιτέρω, επεσήµανε ότι στόχος της

6-θριάσιο
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Μπαράζ επιθέσεων από κουκουλοφόρους σε 7
καταστήµατα αλυσίδας σουπερµάρκετ
Μέσα σε µία ώρα πραγµατοποιήθηκαν
συντονισµένες και παράλληλες επιθέσεις σε
καταστήµατα σουπερ µάρκετ σε δήµους της
Αττικής .
Συγκεκριµένα µεταξύ δύο και τρεις τα ξηµερώµατα χτυπήθηκαν 7 καταστήµατα της
αλυσίδας σουπερµάρκετ «Market In».
Οµάδες κουκουλοφόρων προκάλεσαν σοβαρές ζηµιές στις τζαµαρίες των υποκαταστηµάτων ας, στις περιοχές του Γαλατσίου, της
Νίκαιας, του Βύρωνα, του Ζωγράφου, της
Καισαριανής, των Αγίων Αναργύρων και του
Χαλανδρίου.

ΟΑΕ∆: ∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση
των Εργατικών Κατοικιών για
ληξιπρόθεσµες οφειλές

Ο ΟΑΕ∆ ενηµερώνει τους οικιστές των Εργατικών
Κατοικιών πανελλαδικά ότι, βάσει του Νοµοθετικού
∆ιατάγµατος 910 του 1971, άρθρο 1, παρ. 3, δεν επιτρέπεται η κατάσχεση των Εργατικών Κατοικιών για ληξιπρόθεσµες οφειλές, µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος στον πρώην ΟΕΚ και νυν ΟΑΕ∆ ως καθολικό διάδοχο
του πρώτου.

∆ΕΝ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Κόβουν επίδοµα θέρµανσης για οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2017

Χ

ιλιάδες οικογένειες
µε χαµηλά εισοδήµατα και χαµηλής
αξίας ακίνητη περιουσία που
απέκτησαν τέκνα εντός του
2017 χάνουν το επίδοµα
θέρµανσης της τρέχουσας
περιόδου (από 15-10-2017
έως 30-4-2018) για λίγα ευρώ επιπλέον εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε το dikaiologitika.gr αιτία είναι το γεγονός ότι σε
κάθε τέτοια περίπτωση το τέκνο που ήρθε στην ζωή εντός του
2017 δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν προσαυξάνει κατά 2.000
ευρώ το συνολικό όριο εισοδήµατος που ισχύει για την οικογένεια.
Έτσι η οικογένεια κρίνεται βάσει του µη προσαυξηθέντος
ορίου και αποκλείεται από το επίδοµα, επειδή το εισόδηµά της
εµφανίζεται να είναι µεγαλύτερο οριακά (έως και κατά 2.000
ευρώ) από το συγκεκριµένο όριο.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δικαιούχοι του επιδόµατος θέρµανσης για την περίοδο από 15-10-2017 έως 30-42018 είναι:
Άγαµοι φορολογούµενοι, οι οποίοι το 2016 είχαν ετήσιο συνολικό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ και την 1η-1-2017 κατείχαν
αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειµενικής αξίας µέχρι
100.000 ευρώ.
Εγγαµοι φορολογούµενοι, καθώς και φορολογούµενοι που
είναι µέρη συµφώνων συµβίωσης οι οποίοι το 2016 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ και την
1η-1-2017 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειµενικής
αξίας µέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηµατικό όριο των 20.000
ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή ενήλικο εξαρτώµενο τέκνο.
Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2016 ετήσιο συνολικό
εισόδηµα µέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2017 κατείχαν αστική

ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας µέχρι 200.000 ευρώ. Το
εισοδηµατικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000
ευρώ για κάθε ανήλικο ή ενήλικο εξαρτώµενο τέκνο µετά το
πρώτο.
Κριτήρια

Οπως προκύπτει από τα παραπάνω αναφερθέντα, για να
κριθεί εάν µια οικογένεια δικαιούται το επίδοµα λαµβάνονται
υπόψη το εισόδηµα και η οικογενειακή κατάσταση όπως είχαν
διαµορφωθεί το 2016, δηλαδή από 1η-1-2016 έως 31-12-2016.
Αυτό είναι λογικό όσον αφορά το ύψος του εισοδήµατος, δεδοµένου ότι για την πληροφορία αυτή τα τελευταία στοιχεία που
είναι διαθέσιµα στις αρµόδιες υπηρεσίες είναι αυτά των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2017 για τα εισοδήµατα του 2016. Οµως όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση και ειδικότερα τον αριθµό των ανήλικων ή ενήλικων εξαρτώµενων τέκνων, οι αρµόδιες υπηρεσίες θα µπορούσαν εύκολα να λάβουν υπόψη τους τον αριθµό των τέκνων που
υπήρχαν το 2017, επαναλαµβάνοντας ό,τι ακριβώς έκαναν για
τις οικογένειες αυτές κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων
για το κοινωνικό µέρισµα. Συγκεκριµένα, στην ηλεκτρονική
φόρµα υποβολής των αιτήσεων για την είσπραξη του επιδόµατος θέρµανσης, στο Τaxisnet θα µπορούσε να προστεθεί µία
ακόµη επιλογή µε τη φράση «Προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί µετά την 31η.12.2016», ώστε όσοι φορολογούµενοι απέκτησαν τέκνα µέσα στο 2017 να «κλικάρουν» πάνω στην επιλογή αυτή.
Με τον τρόπο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες θα µπορούσαν να
λάβουν υπόψη τους για τις οικογένειες των παιδιών που γεννήθηκαν εντός του 2017 εισοδηµατικά όρια προσαυξηµένα
κατά 2.000 ευρώ ανά περίπτωση, ώστε να µην παρατηρείται το
φαινόµενο οι οικογένειες αυτές να χάνουν το επίδοµα µόνο και
µόνο επειδή το εισόδηµα που απέκτησαν το 2016 είναι κατά
µερικέςG µονάδες ή δεκάδες ή εκατοντάδες ευρώ µεγαλύτερο
από το -µη προσαυξηµένο βάσει όλων των εξαρτώµενων τέκνων τους- εισοδηµατικό όριο.
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θριάσιο-7

Κουκουλοφόροι προπηλάκησαν τον Κ.
Βελόπουλο στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας

Κ

ατά τη διάρκεια οµιλίας του
Κυριάκου Βελόπουλου το
απόγευµα της Τετάρτης
στην Ελευσίνα, οµάδα περίπου 30
ατόµων µε καλυµµένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν εντός του
∆ηµαρχείου όπου έγινε η οµιλία
του κ. Βελόπουλου και τον προπ-

ηλάκισε, φωνάζοντας συνθήµατα
κατά της ακροδεξιάς.
Οι κουκουλοφόροι δεν προχώρησαν σε επεισόδια καθώς η νεολαία
του κόµµατος του κ. Βελόπουλου
έστησε µια ανθρώπινη ασπίδα
προκειµένου να µη µπουν στον
χώρο όπου γινόταν η οµιλία.

Φορτηγό µε 7 κιλά κοκαΐνη
βρέθηκε στη Μάνδρα

Μ

ε τη βοήθεια του σύγχρονου x–ray του Λιµενικού
Σώµατος, αστυνοµικοί
«σκάναραν» ύποπτο φορτηγό για
µεταφορά ναρκωτικών.
Το φορτηγό, το οποίο είχε άδεια
για διεθνείς µεταφορές, ήρθε από
την Ιταλία στην Πάτρα. Εκεί τέθηκε
υπό παρακολούθηση από την
ΕΛ.ΑΣ., καθώς υπήρχε πληροφο-

ρία για µεταφορά ναρκωτικών. Οι
Αρχές δεν σταµάτησαν το φορτηγό
για έλεγχο στο λιµάνι της Πάτρας,
προκειµένου να δουν που θα καταλήξει και να συλλεχθούν περισσότερα στοιχεία για το κύκλωµα.
Το φορτηγό παρακολουθούνταν
από την Πάτρα µέχρι τη Μάνδρα
στη δυτική Αττική. Εκεί έγινε ο
έλεγχός του µε ειδικούς ανιχνευτές

Εκδήλωση - Αφιέρωµα
στον Νίκο Καζαντζάκη

και εντοπίστηκαν εφτά κιλά κοκαΐνης. Αµέσως συνελήφθη ο οδηγός,
ο οποίος είναι άνδρας, ηλικίας 59
ετών. Σε βάρος του σχηµατίστηκε
δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα.

∆ιοργάνωση:
∆ΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ,
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Οµιλία µε θέµα "ο Καζαντζάκης κάτω από
το φως της διαλεκτικής" Κώστας Καρούσος,
λογοτέχνης-εικαστικός, πρόεδρος Εταιρίας
Ελλήνων λογοτεχνών.
- Αποφθέγµατα του Καζαντζάκη θα διαβάσει η ηθοποιός Γιάννα Μαλακατέ.

- Προβολή ντοκιµαντέρ "Ο αντρειωµένος
της λευτεριάς: Ν. Καζαντζάκης" του Νέστορα
Μάτσα.

- Παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης Γιάννης Φουντουλάκης λύρα-τραγούδι & Φώτης
Μπουραϊµης λαούτο.

∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 19:00,
αίθουσα εκδηλώσεων ∆ηµαρχείου Αχαρνών.
Είσοδος Ελεύθερη
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8-θριάσιο

Γρηγόρης Στεργιούλης :Στηρίζουµε και ενισχύουµε
διαχρονικά τους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής και την
τοπική κοινωνία, γιατί εκεί εδρεύουν οι βιοµηχανικές
µας εγκαταστάσεις και εκεί διαµένουν πολλοί από
τους εργαζόµενους µας, µαζί µε τις οικογένειές τους.

Χρηµατοδότηση όλων των µελετών για την επαναλειτουργία και την ένταξη
στον προαστιακό σιδηρόδροµο της παλιάς γραµµής Αγ. Ανάργυροι –Ελευσίνα,
καθώς και των αντίστοιχων µελετών για το σύνολο της ανάπλασης
του περιβάλλοντος χώρου και τη δηµιουργία ποδηλατοδρόµου
Συνεχίζεται από τη σελ. 2
Για τη συνεργασία των δύο πλευρών, ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τα Ελληνικά Πετρέλαια,
τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, γιατί στο
αίτηµα που είχαµε για να συνδράµουν στην οδοποιία και
στα έργα που πρέπει να γίνουν στις πληµµυροπαθείς
περιοχές της ∆υτικής Αττικής και γενικότερα σε πληµµυροπαθείς περιοχές, ανταποκρίθηκαν. ∆ίνουν 300 τόνους
ασφαλτικών δωρεάν, για να τα αξιοποιήσει το Υπουργείο
και οι ∆ήµοι, προκειµένου να γίνει το οδικό δίκτυο που έχει
καταστραφεί ή που χρειάζεται ανακατασκευή. Αυτό είναι
µία σηµαντική βοήθεια και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω.
∆είχνει, και τον κοινωνικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι ελληνικές εταιρείες.
Για τη δεύτερη δράση του υπουργείου µε τα ΕΛ-ΠΕ ο κ.
Σπίρτζης ανακοίνωσε, ότι αφορά «την ολοκλήρωση των
µελετών και την υλοποίηση για την ανάταξη και την υποδοµή της σιδηροδροµικής γραµµής, από το διυλιστήριο
µέχρι και την Ελευσίνα, που θα συνδεθεί µε τη βασική σιδηροδροµική γραµµή. Θα αποµακρυνθούν οι αγωγοί που
υπάρχουν αυτήν τη στιγµή και θα γίνουν υπόγειοι.

Τα ΕΛΠΕ έχουν αναλάβει να κάνουν τις µελέτες ανάταξης της γραµµής και την υλοποίηση της επιδοµής των
συστηµάτων σηµατοδότησης-ηλεκτροκίνησης και να τα
παραδώσουν στην ΕΡΓΟΣΕ, η οποία στη συνέχεια θα τα
υλοποιήσει για να µπορέσει να λειτουργήσει και ο προαστιακός σιδηρόδροµος σ' αυτές τις περιοχές. Εποµένως
προχωράει και αυτό. Και για τα δύο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο».
Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών υπογράµµισε
ακόµη, ότι «η προτεραιότητα µας, είναι, να έχουµε, όσο το
δυνατόν, εκτεταµένο δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς και
είναι ακόµα µεγαλύτερη η χαρά να επεκτείνεται σε περιοχές που ήταν εγκαταλειµµένες για δεκαετίες και για τους
κατοίκους και για το περιβάλλον. Η Ελευσίνα, όπως
γνωρίζετε, έχει αναλάβει τη διοργάνωση της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας για το 2020. Σε αυτό πρέπει να συνδράµουµε όλοι και µε καλύτερο σχεδιασµό και µε έργα υποδοµής που θα µείνουν και θα αναβαθµίσουν και την Ελευσίνα και τη ∆υτική Αττική».
Για το που και πως θα διανεµηθεί οι 300 τόνοι ασφαλτικού υλικού, ανέφερε: «Έχει οριστεί µία διαδικασία µεταξύ
των ΕΛΠΕ, του Υπουργείου και των δήµων, οι οποίοι θα
επικοινωνήσουν στη συνέχεια και έχουν ζητήσει αυτή τη
συνδροµή. Γιατί δεν είναι αρµοδιότητα ούτε του Υπουργείου, ούτε των ΕΛΠΕ». Και πρόσθεσε: «Έχει να

κάνει µε τις ανάγκες του κάθε ∆ήµου και του κάθε οικισµού που έχει πληγεί. Είναι και η Μάνδρα, η Ελευσίνα, η

Νέα Πέραµος, και πολλά κοµµάτια
του εσωτερικού δικτύου. Ειδικά εκεί
πρέπει να γίνουν και δίκτυα όµβριων. Άρα θα έχουµε ανακατασκευή
και θα χρειαστεί να έχουµε και ασφαλτικά».
Όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο
Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών και
Μεταφορών, κ. Θάνος Βούρδας. σε
ό,τι αφορά το σιδηροδροµικό έργο,
«Σε επίπεδο µελετών, σε επίπεδο
φυσικής
αποκατάστασης,
τα
ΕΛ.ΠΕ. ανέλαβαν το κοµµάτι της
σύνδεσης των δύο διυλιστηρίων µε
τη διέλευση των δύο αγωγών κάτω
από τη σιδηροδροµική γραµµή, την
αποκατάσταση της γραµµής και την
παράδοσή της µε την επιδοµή. Και
εµείς πια, µόλις ολοκληρωθεί ο
κύκλος των µελετών που θα αφορούν το σύνολο, δηλαδή υποδοµή,
επιδοµή, ηλεκτροκίνηση, σηµατοδότηση, αναλαµβάνουµε,
η ΕΡΓΟΣΕ, το επόµενο κοµµάτι, σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση της ηλεκτροκίνησης και της σηµατοδότησης για
να µπορεί να ενταχθεί µε πλήρεις κανόνες διαλειτουργικότητας. Κοινούς κανόνες, δηλαδή, µε τον προαστιακό,
για να µπορεί να ενταχθεί στο συνολικό δίκτυο».
Ο κ. Βούρδας ανέφερε επίσης, ότι «η διαδροµή για την
οποία συζητάµε είναι η διαδροµή από το ΣΚΑ, το Σιδηροδροµικό Κέντρο Αχαρνών µέχρι και την Ελευσίνα. Παράλληλα έχουµε ξεκινήσει τις συζητήσεις και µε την τοπική
αυτοδιοίκηση, διότι τα ΕΛ.ΠΕ. στις µελέτες που έχουν αναλάβει συµπεριλαµβάνουν και το σύνολο της ανάπλασης
του περιβάλλοντος χώρου, καθώς το εύρος της απαλλοτρίωσης πέρα από τη γραµµή, περιλαµβάνει σε πολλά
σηµεία και 30 µέτρα χώρους κατοχής από την απαλλοτρίωση του ΟΣΕ. Θα αναπλαστεί και ο περιβάλλον χώρος,
για αυτό και στο µνηµόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί συµµετέχει και ο δήµος της Ελευσίνας, προκειµένου να
διαµορφωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι, χώροι ποδηλατοδρόµων παράλληλα µε τη σιδηροδροµική γραµµή, αλλά
και τα υφιστάµενα κτίρια, καθώς, ένα από αυτά στης Ελευσίνα, γίνεται η έδρα της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Τέλος
ανέφερε, ότι «Ο προϋπολογισµός των ΕΛ.ΠΕ. σε σχέση
µε το εκτελούµενο έργο των ανέρχεται στα 27 εκατοµµύρια. Το υπολειπόµενο έργο πρέπει πρώτα να οριστικοποιηθούν οι µελέτες, για να µπορέσουµε να δώσουµε και
κόστος».
Από την πλευρά του ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α. Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης
ανέφερε τα εξής: «Ευχαριστώ τον κ. Υπουργό, γιατί είναι
σηµαντικό να βρίσκεις µε κάποιον κοινή γλώσσα για τη
δροµολόγηση έργων κοινωνικού χαρακτήρα κα να αισθάνεσαι ότι η προσφορά σου πιάνει τόπο.

Για όλους εµάς στην Ελληνικά Πετρέλαια, το Θριάσιο
πεδίο αποτελεί το σπίτι µας. Στηρίζουµε και ενισχύουµε
διαχρονικά τους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής και την τοπική κοινωνία, γιατί εκεί εδρεύουν οι βιοµηχανικές µας εγκαταστάσεις και εκεί διαµένουν πολλοί από τους εργαζόµενους των διυλιστηρίων µας, µαζί µε τις οικογένειές τους. Η
δράση µας στην περιοχή δεν προκύπτει µέσα από µία
θεωρία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά βρίσκεται στο
DNA της εταιρείας µας.
Τις τραγικές ηµέρες του περασµένου Νοεµβρίου, προστρέξαµε άµεσα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
από τη φονική θεοµηνία µε όλα τα µέσα που διαθέταµε. Η
καταστροφική πληµµύρα άφησε δυστυχώς πίσω της 23
νεκρούς ,κατεστραµµένες υποδοµές, αλλά ανέδειξε και
σφάλµατα δεκαετιών. Μας άφησε άφωνους αυτή η τραγωδία, γιατί τελικά τα εγκλήµατα έχουν παρελθόν, έχουν
παρόν και πρέπει επιτέλους να τα αντιµετωπίσουµε, όσο
µπορούµε.
Τώρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Όµιλος ΕΛΠΕ ανταποκρίνεται στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Υπουργός
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης, για ένα

συντεταγµένο πρόγραµµα ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. Αποφασίσαµε να διαθέσουµε περισσότερους από
300 τόνους πίσσας, προκειµένου να αποκατασταθούν οι
τεράστιες ζηµιές που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο
και στις υποδοµές στην ∆υτική Αττική.
Οι απαιτούµενες εργασίες θα αρχίσουν να υλοποιούνται
το προσεχές διάστηµα. Οι υποδοµές, οι δρόµοι και οι
εγκαταστάσεις θα ξαναφτιαχθούν. Όµως, νέα λάθη,
αστοχίες, πολεοδοµικές παραβάσεις, παραλείψεις ή παρανοµίες που µπορεί να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές, δεν
συγχωρούνται.
Οφείλουµε όλοι, να µην επιτρέψουµε να ξανασυµβεί
αυτή η αδιανόητη τραγωδία. Βούληση χρειάζεται και
πραγµατικό, ανιδιοτελές ενδιαφέρον. Γιατί, η αδιαφορία
“κλείνει το µάτι” στη διαφθορά.
Να είστε βέβαιοι ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θα στηρίξουν
-µε όλες τους τις δυνάµεις- τις πρωτοβουλίες για την αναγέννηση της περιοχής και την ευηµερία των κατοίκων της.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χρηµατοδότηση όλων
των µελετών για την επαναλειτουργία και την ένταξη στον
προαστιακό σιδηρόδροµο της παλιάς γραµµής Αγ. Ανάργυροι –Ελευσίνα, καθώς και των αντίστοιχων µελετών για
το σύνολο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και
τη δηµιουργία ποδηλατοδρόµου.
Η κατασκευή των δύο νέων αγωγών που θα συνδέουν
µεταξύ τους τα διυλιστήριά µας, θα κινούνται παράλληλα
µε τη σιδηροδροµική γραµµή.
Με τον τρόπο αυτό, θα σταµατήσει σταδιακά η λειτουργία των υφιστάµενων αγωγών, οι οποίοι περνούν κάτω
από κατοικηµένες περιοχές. Είναι και αυτό ένα δείγµα
σοβαρής αντιµετώπισης χρόνιων προβληµάτων, τα οποία
χέρι µε χέρι, επιχειρήσεις και διοίκηση, πιστεύω ότι µπορούν να δώσουν λύσεις.
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ΚΑΠ προς ∆ήµους
και Περιφέρειες

Τα αποδοτέα ποσά στους
δήµους ∆υτικής Αττικής
και ∆υτικής Αθήνας

Μ

ε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου
Σκουρλέτη, απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (Α’ Κατανοµή) στις
Περιφέρειες και τους ∆ήµους της Χώρας, προς κάλυψη
δαπανών τους.
Στους 325 ∆ήµους καταβάλλονται 106.826.485,36 € και στις
Περιφέρειες, αντίστοιχα, 7.110.567,51 €.
Τα αποδιδόµενα µε την παρούσα απόφαση ποσά στους
∆ήµους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για
την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισµού τους,
προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών µισθοδοσίας
του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που
επιχορηγούνται µε ξεχωριστές αποφάσεις µας έως την έκδοση
αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.
∆. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :
1) οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθµών και των χώρων άθλησης που
µεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθµού, σε εφαρµογή των
ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες
µισθοδοσίας των κατατασσόµενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, εργαζοµένων σε προγράµµατα Βοήθεια στο
Σπίτι / Κοινωνική Μέριµνα και για ΑµεΑ, σε εφαρµογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του
ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,
2) οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥ∆Κ των
Κρατικών Περιφερειών, που µετατάχθηκαν σε ∆ήµους, δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,
3) οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που µεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε ∆ήµους, σύµφωνα µε τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισµό σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητάς τους,
4) οι δαπάνες µισθοδοσίας των µεταταχθέντων υπαλλήλων
σε ΟΤΑ α΄ βαθµού από τους οµίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
ΟΑΣΑ
5) οι δαπάνες µισθοδοσίας του µονίµου προσωπικού που
διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ)
και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών και
6) οι δαπάνες µισθοδοσίας του µονίµου και µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των
τέως Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που µετατάχθηκε σε
∆ήµους από την 1-1-2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστηµα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015,
καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Τ

α Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωµένων
(Κ.Α.Π.Η.) του ∆ήµου Χαϊδαρίου επισκέφτηκε την Τρίτη 23
και την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
2018 η ∆ηµοτική Αρχή και ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, όπου τους υποδέχθηκε το προσωπικό και τα µέλη
τους. Συγκεκριµένα, ο ∆ήµαρχος,
Μιχάλης Σελέκος, βρέθηκε στα
Κ.Α.Π.Η. ∆άσους, Κέντρου και Αγ.
Γρηγορούσας,
συνοδευόµενος
από τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής
Μέριµνας και Αλληλεγγύης, Ναουάφ ∆αουάχερ, την
Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο Μαρία ∆ηµουλά στα
ΚΑΠΗ και τον ∆ιευθυντή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Μιχάλη Κοκκάρα.
Η ∆ηµοτική Αρχή και ο ∆ήµαρχος αντάλλαξαν µε τα
µέλη και το προσωπικό ευχές αγάπης και ειρήνης για τη
νέα χρονιά, ενώ ακολούθησε η καθιερωµένη κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Ο κος Σελέκος γνωστοποίησε τον προγραµµατισµό
που υπάρχει για λειτουργία Κ.Α.Π.Η. στα Κουνέλια, για
τις επικείµενες λαϊκές συνελεύσεις αλλά και για τις συναντήσεις που θα πραγµατοποιηθούν στους χώρους των
Κ.Α.Π.Η, όπου τα µέλη τους θα συζητήσουν µε τη ∆ηµοτική Αρχή τα προβλήµατα που υπάρχουν στη γειτονιά

τους. Επιπρόσθετα, ο κος ∆αουάχερ ενηµέρωσε για τις
ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται αυτή τη στιγµή στα
συγκεκριµένα κέντρα.
Με την ευκαιρία των επισκέψεων, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου αναφέρθηκε και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες στις µέρες µας και στην οικονοµική
στήριξη που παρέχει η τρίτη ηλικία στους νέους, µια
δύσκολη κατάσταση που, όπως τόνισε, θα αλλάξει µε τον
αγώνα και τη συµµετοχή των κατοίκων. Ειδική αναφορά
έκανε ο ∆ήµαρχος στα αντιπληµµυρικά έργα που ξεκινούν στη λεωφόρο Καβάλας αλλά και στην κατασκευή
της πεζογέφυρας στο Παλατάκι και στις καθυστερήσεις
που έχουν προκύψει, υπογραµµίζοντας πως «δεν θα
πρέπει να µπαίνει στην ίδια ζυγαριά η ανθρώπινη ζωή µε
δήθεν αλλαγές και αλλοιώσεις του χώρου».
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Η κρίση «ξύπνησε» παλιές συνήθειες !

Το 23% των καταναλωτών στην Ελλάδα που
διαπραγµατεύονται χαµηλότερες τιµές πετυχαίνει έκπτωση
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ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Οι µειώσεις
µισθών και οι απολύσεις δεν
έφεραν µειώσεις και στις τιµές

Σ

τ η µ ε τ α π ο ί η σ η χ ά θ η κ α ν 7 0 . 0 0 0 θ έ σε ι ς
εργασίας την περίοδο 2010-2016. Οι αµοιβές των εργαζόµενων µειώθηκαν δραµατικά
αλλά οι τιµές των προϊόντων και των υπηρεσιών
διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα παρά την εσωτερική υποτίµηση που συντελέστηκε την εξαετία 20102016 . Την ίδια ώρα το κόστος εργασίας που κατά
πολλούς (και τους δανειστές) ήταν υπεύθυνο για τη
χ αµ η λ ή α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α τ η ς χώ ρ ας π α ρ ό τ ι
µειώθηκε δεν έφερε τα πολυπόθητα αποτελέσµατα.

Τ

ο παζάρεµα τιµών είν αι τελικά µέρος των αγορών διαχ ρον ικά ακόµα και στην ψηφιακή εποχ ή
που η οθόν η αν τικαθιστά τις βιτρίν ες και το
κύµα των on line καταν αλωτών αυξάν εται.
Σύµφων α µε τη µελέτη της Picοdi (ηλεκτρον ικό marketplace, µε δραστηριότητα σε 35 χ ώρες µεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα) που έγιν ε σε 3.100 άτοµα απ’
όλο τον κόσµο (συµπεριλαµβαν οµέν ων των Αµερικής,
Ευρώπης και Αφρικής και Ελλάδας), σχ ετικά µε τις
προϋποθέσεις για έν α αποτελεσµατικό παζάρεµα, το
45% των αν τρών παγκοσµίως απολαµβάν ουν το
παζάρεµα έν αν τι 37% των γυν αικών .
Ωστόσο, οι γυν αίκες κατά µέσο όρο λαµβάν ουν
καλύτερες εκπτώσεις από τους άν δρες: 18% έν αν τι
17% αν τίστοιχ α.
Οι άν δρες ίσως είν αι πιο πρόθυµοι ν α κάν ουν
παζάρι για τα µεγάλα πράγµατα, οι γυν αίκες όµως είν αι
πιο πρόθυµες ν α παζαρέψουν τις τιµές για τηλεφων ικούς λογαριασµούς, ν οίκια, υπηρεσίες καθαρισµού,
τουριστικά πακέτα κ.λπ.

Το παζάρεµα στην Ελλάδα και τον κόσµο

Στην Ελλάδα οι άν τρες απολαµβάν ουν περισσότερο
το παζάρι σε σχ έση µε τις γυν αίκες, επιτυγχ άν ουν
καλύτερες τιµές και θεωρούν ότι η προσωπική γοητεία
επηρεάζει το τελικό αποτέλεσµα του παζαριού. Οι
υπηρεσίες στις οποίες κάν ουµε περισσότερο παζάρι
ως Έλλην ες (αν εξαρτήτως φύλου) είν αι επισκευές διαµερίσµατος (29%), σέρβις αµαξιού (25%) και αν ακαίν ιση διαµερίσµατος (25%).
Αν αλυτικά το 80% των Ελλήν ων καταν αλωτών (αν εξαρτήτως φύλου) απολαµβάν ει το παζάρεµα και το 23%
πετυχ αίν ει έκπτωση. Αν ά φύλλο το 88% των αν τρών
απολαµβάν ει το παζάρεµα έν αν τι του 68% των
γυν αικών και το 24% των αν τρών πετυχ αίν ει έκπτωση έν αν τι 21% των γυν αικών . Στην Ελλάδα (αν εξαρτήτως φύλου) το 26% θεωρεί ότι το παζάρεµα είν αι
πολύ εύκολο.
Αν άλογα µε το φύλο το ποσοστό φτάν ει στο 38%
στις γυν αίκες και στο 36% στους άν τρες. Επίσης η
πλειοψηφία των Ελλήν ων αν τρών θεωρεί την προσωπική γοητεία σηµαν τική παράµετρο του παζαριού.

Η συνέχεια από τη σελ. 3

Επιπρόσθετα, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει
και οµάδα υποστήριξης στη σχολική µελέτη µε τη
βοήθεια έµπειρου και καταρτισµένου προσωπικού.
Η οµάδα των παι δαγωγών περι λαµβάνει
ειδικότητες όπως του παιδαγωγού, µαθηµατικού,
νηπιαγωγού, φιλόλογου, µουσικού, καθηγητή

ξένης γλώσσας, φυσικού, γυµναστή και δασκάλας χορού .
Θα γίνει προσπάθεια, ώστε το πρόγραµµα να
είναι ευέλικτο και προσαρµοσµένο στις ανάγκες
και στα ενδιαφέροντα των παιδιών, προκειµένου
ο κάθε ενδιαφερόµενος να µπορεί να επιλέξει
την οµάδα των δραστηριοτήτων που επιθυµεί.

Σε αυτές τις διαπιστώσεις κατέληξε µελέτη του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ στην οποία επισηµαίνεται ότι οι µειώσεις
µισθών, οι απολύσεις, τα λουκέτα και η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν ωφέλησαν την οικονοµία αλλά τις τσέπες των
επιχειρηµατιών ,αυξάνοντας τα κέρδη τους.
Η µείωση του κόστους εργασίας και η επίπτωση που είχε
στη διαµόρφωση των τιµών δεν ήταν ίδια σε όλους τους κλάδους. Συγκεκριµένα:
- Στις οικοδοµές-κατασκευές η µείωση ανήλθε στο 1/4 της
αρχικής τιµής. Η αντίστοιχη µείωση στον τοµέα των υπηρεσιών
περιορίστηκε σε περίπου 10%.
- Στη µεταποίηση, η πτώση του δείκτη τιµών δεν υπερέβη το
3%, ενώ η µείωση του κόστους εργασίας ανήλθε σε 37,5%.
Στην ευρύτερη βιοµηχανία ο δείκτης τιµών αυξήθηκε κατά 4,2%
έναντι µείωσης 29,1% του κόστους εργασίας.
Η µελέτη συµπεραίνει ότι αντί του προβλεπόµενου ανταγωνιστικού αποπληθωρισµού, υπήρξε αύξηση των περιθωρίων
κέρδους τα οποία µάλιστα δεν διατέθηκαν για επενδύσεις. Η
πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης απέτυχε ιδιαίτερα στη
µεταποιητική βιοµηχανία, δηλαδή εκεί όπου παρουσιάστηκαν οι
µεγαλύτερες µειώσεις του κόστους εργασίας.
Η θεαµατική µείωση κατά 37,5% οφείλεται στη µείωση κατά
21,8% της µέσης τρέχουσας αµοιβής εργασίας αλλά και στην
αύξηση της παραγωγικότητας κατά 25,1%, η οποία στην πραγµατικότητα προήλθε από µείωση της απασχόλησης : Ο αριθµός
των µισθωτών στην µεταποιητική βιοµηχανία περιορίστηκε
κατά 70.000 µεταξύ 2010 και 2016, ενώ ο αριθµός των αυτοαπασχολούµενων δηλαδή των «µικρών»εργοδοτών κατά
περίπου 40.000.
Αυτό σηµαίνει πως έκλεισαν µικρές επιχειρήσεις ή τµήµατα
µεγάλων επιχειρήσεων µε συγχωνεύσεις και άλλες αναδιαρθρώσεις Στον αντίποδα, το µέσο περιθώριο κέρδους στη µεταποιητική βιοµηχανία αυξήθηκε κατά 56% την εξαετία της
κρίσης, ενώ παρέµεινε αµετάβλητο στον τοµέα των υπηρεσιών
και µειώθηκε στον τοµέα των οικοδοµών.
∆ηλαδή η µεταποιητική βιοµηχανία δεν επεδίωξε αύξηση των
πωλήσεων και διεύρυνση των µεριδίων στις αγορές µέσω µείωσης των τιµών, αλλά αύξηση της κερδοφορίας της, την οποία
µάλιστα δεν µετέτρεψε σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Ενώ η
κερδοφορία παρουσίασε αλµατώδη αύξηση, οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν αρνητικές από το 2012 έως το
2015, που σηµαίνει ότι συρρικνώθηκε το παραγωγικό δυναµικό
της µεταποίησης.
Όπως τονίζουν οι ερευνητές του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ «η ύφεση που
προκλήθηκε από την πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης ήταν
κατά πολύ βαθύτερη και πολύ µεγαλύτερη σε διάρκεια από όσο
είχε αρχικά προβλεφθεί».
Τέλος, η µελέτη «βλέπει» και µια θετική πτυχή ότι ο κύκλος
της αποεπένδυσης φαίνεται ότι έληξε το 2016, αν και η βελτίωση δεν είναι ακόµα «ορατή».
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Σ ύλ λ ο γ ο ς Ηπ ει ρ ωτώ ν Θρ ια σ ίο υ Πε δ ίο υ

Β ύ ρ ω ν ο ς 8 κ α ι Σ εφ έ ρ η
1 9 2 0 0 Ελ ε υ σ ί ν α - Τ η λ . / F a x: 2 1 0 5 5 6 1 0 4 1

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφ ωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση,
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

Θ α ε ί ν α ι τι µ ή µ ας η π αρ ο υ σί α σα ς στη ν κ ο π ή τη ς π ρ ω το χ ρ ο ν ι ά τι κ η ς π ί τα ς το υ Σ υ λλό γ ο υ π ο υ θ α π ρ αγ µ α το π ο ι η θ ε ί τη ν Κ υ ρ ι α κ ή
2 8 Ι α ν ο υ αρ ί ο υ 2 0 1 8 στι ς 1 1 :3 0
στα γ ρ α φ ε ί α µ α ς .
« Κα λή Χ ρ ο ν ι ά µ ε υ γ ε ί α κ α ι ε ι ρ ή ν η γ ι α ό λο υ ς »
Γ ι α το ∆ ι ο ι κ η τι κ ό Σ υ µ β ο ύ λι ο

Ο Γ ρ α µ µ α τέ α ς
Αθ α ν άσι ο ς Μ π α λά σκ ας

Ο Πρ όε δρ ο ς
Φ ώτι ο ς Βά σι ο ς

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ∆ΟΞΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Παρουσίαση Λευκώµατος για το Μίµη ∆οµάζο
στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου και η Εκδοτική εταιρεία “Welcome” σας προσκαλούν την Κυριακή, 28 Ιαν ουαρίου 2018, στις 11:00, στην τιµητική Εκδήλωση για τον µεγαλύτερο Έλλην α ποδοσφαιριστή όλων των εποχ ών , τον
Μίµη ∆οµάζο, που θα φιλοξεν ηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «∆ηµήτριος
Καλλιέρης», στο Πν ευµατικό Κέν τρο του ∆ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου
Παν αγούλη 13.
Η Εκδήλωση θα περιλαµβάν ει παρουσίαση του Βιβλίου – Λεύκωµα του
Μίµη ∆οµάζου, « Μυστικά και G άλλες αποκαλύψεις» µε πολλά άγν ωστα
γεγον ότα της εποχ ής, καθώς και θα προβληθεί εικοσάλεπτη (20΄) ταιν ία
από τη ζωή του µεγάλου ποδοσφαιριστή.
Οµιλητές στην εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου του Μίµη ∆οµάζου (θα
είν αι παρών στην εκδήλωση)
1. Μιχ άλης Τζαν όπουλος, πρόεδρος της ΕΠΣ∆Α
2. Νίκος Ευθυµίου, ειδικός γραµµατέας της ΕΠΣ∆Α
3. Απόστολος Φίλης, παλαίµαχ ος ποδοσφαιριστής, πρώην τερµατοφύλακας του Παν ιων ίου
4. Γιώργος Κάπουας, παλαίµαχ ος άσος του Παν ελευσιν ιακού
5. Αριστείδης Ξην τάρας, εκδότης και συγγραφέας του βιβλίου του Μίµη ∆οµάζου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφ όρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ ορίες: Γράτσου Μαρία
Αρ. Τηλεφ ών ου : 2132006480
τηλεοµοιότυπου
:
Αρ.
21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο : gratsou.m@gmail.com
Ασπρόπυργος, 25 Ιαν ουαρίου
2018
Αρ. πρωτ.: 2013
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ:
« ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψη του:
Τ ις δ/ξεις του άρθρ•
ου194 του Ν. 3463/2006 µε
τίτλο: «Νέος Κώδικας ∆ήµων &
Κοινοτήτων.
•
Τ ις δ/ξεις του Π/∆τος
270/1981, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
•
Τ ις δ/ξεις του Ν.
3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
δηµοπρΕπαναπροκηρύσσει
ασία
για
τη : «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤ ΟΥ ΓΙΑ Τ Η ΣΤ ΕΓΑΣΗ
Τ ΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤ ΟΠΩΛΕΙΟΥ».
Τ ο ακίνητο σύµφωνα µε τις προ-

διαγραφές, απαιτείται να διαθέτει
δύο χώρους τουλάχιστον 300
(κατά
τ.µ. και 150 τ.µ.
µε
πατάρι)
προτίµηση
αντίστοιχα, να είναι ισόγειο, ώστε
να καλύπτει τις προϋποθέσεις.
Επιπλέον, επειδή ο συντονιστικός του ρόλος, εξυπηρετείται
µόνο αν το «Κοινωνικό Παντοπωλείο », βρίσκεται σε περιοχή
προσβάσιµη για το σύνολο των
δηµοτών του ∆ήµου, και εκτός
του κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου. Τ ο προς µίσθωση
ακίνητο θα πρέπει να είναι ηλεκτροδοτούµενο και έτοιµο προς
χρήση.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης
(παρ.4,άρθρο6 Π.∆.270/81).
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
αποστέλλονται στην αρµόδια
δηµοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω,
και παραδίδονται στη συνέχεια
στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία
µε επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί
της καταλληλότητος των προσφεροµένων ακινήτων και περί
του αν ταύτα πληρούν τους
όρους της οικείας διακηρύξεως,
συντασσοµένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ηµερών
από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες
και αντίγραφα της διακήρυξης
της δηµοπρασίας παρέχονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από
το Τ µήµα Προµηθειών του
∆ήµου Ασπροπύργου, Αρµόδια
: Γράτσου Μαρία, ∆ιεύθυνση :
Αθανασίου ∆ιάκου & Σαλαµίνος,
Τ ηλέφωνο: 21320064080.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
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

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

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
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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 κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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 νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ: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
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.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
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
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara το οποίο εκλάπη

Την Πέµπτη 18/1/18 εκλάπη έξω από
το νοσοκοµείο "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437. Το αυτοκίνητο ανήκει σε
καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο
νοσοκοµείο για τη χηµειοθεραπεία του.
∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία, η
απώλεια του αυτοκινήτου του καθιστά
τη µετακίνηση του στην Αθήνα για τις
θεραπείες του απελπιστικά δύσκολη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που θα
βοηθήσει στην εύρεσή του, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας & Ντίνα
Καλουπη)

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
∆ΙΚΤΥΩΝ ,
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Ελάχιστο
ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ζ ΗΤ Ε Ι Τ Α Ι Μ Η Χ Α Ν Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Η Σ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Ζ ΗΤ Ε Ι Τ Α Ι
∆ Ι Α Ν ΟΜ Ε Α Σ
ΜΕ
ΜΗΧΑΝΑΚΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : (∆ήλωση Σύνδεσης
για το ακίνητο έως την Παρασκευή 16/2/2018)

Εν ηµερών ουµε τους κατοίκους του ∆ήµου
Ελευσίν ας ότι πρόκειται ν α ξεκιν ήσει το
έργο << Κατασκευή Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίν α >> προϋπολογισµού 1.357.000 Euro µε
ΦΠΑ.( Αρ. Μελέτης 2 / 2016 ).
Για την καλλίτερη οργάν ωση της υλοποίησης του έργου παρακαλούν ται αρχικά ,
οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων των οδών που
φαίν ον ται στον παρακάτω πίν ακα ,ν α
προσέλθουν στην Τεχν ική Υπηρεσία του
∆ήµου ( 1ος όροφος Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος ) προκειµέν ου ν α παραλάβουν την
σχετική αίτηση της σύν δεσης και ν α εν ηµερωθούν για τον τρόπο της σύν δεσης.
Α/Α Ο∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
1 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΚΕΛΕΟΥ
2 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΩΣ ΚΕΛΕΟΥ
3 ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΑΠΟ ΚΕΛΕΟΥ ΕΩΣ
ΚΙΜΩΝΟΣ
5 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ
ΕΩΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
6 ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΑΝ.ΜΙΛΗΣΗ
7 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΑ. Ο∆Ο
ΕΩΣ ΜΟΥΡΙΚΗ
8 ΚΕΛΕΟΥ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΩΣ
ΜΟΥΡΙΚΗ
9 ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΩΣ
ΜΟΥΡΙΚΗ

10 Β.ΛΑΣΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΩΣ
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ
11 ΙΑΚΧΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ
ΜΟΥΡΙΚΗ
12
ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟ
ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ
13 ΚΙΜΩΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΩΣ
ΑΝ. ΜΙΛΗΣΗ
14 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΕΩΣ ΑΝ. ΜΙΛΗΣΗ
15 ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΠΟ ΙΕΡΑ. Ο∆ΟΣ ΕΩΣ
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ
16 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΑΠΟ Ν.ΝΕΖΗ ΕΩΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ
17 ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ Ν.ΝΕΖΗ ΕΩΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ
18 ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ
19 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ
ΕΩΣ ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ
20 ΑΒΕΡΩΦ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ
21 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ
22 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
Ν.ΝΕΖΗ
23 ΓΡΑΜΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ
Ν.ΝΕΖΗ
24 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
27 Υ∆ΡΑΣ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ Ν.
ΝΕΖΗ
28 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΕΩΣ ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ

29 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ
ΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
30 ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
31 ΗΛΙΑ∆Η. ΑΠΟ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΕΩΣ
ΒΑΡΝΑΛΗ
32 ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
33 ΒΑΡΝΑΛΗ ΑΠΟ ΗΛΙΑ∆Η. ΕΩΣ
ΜΟΥΡΙΚΗ
34 ΚΑΝΑΡΗ.Κ ΑΠΟ ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΩΣ
ΗΛΙΑ∆Η.
35 Ν.ΝΕΖΗ ΑΠΟ ΙΕΡΑ. Ο∆Ο ΕΩΣ
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ
36 ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΙΕΡΑ. Ο∆ΟΣ ΕΩΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
37 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΠΟ
ΣΥΓΓΡΟΥ ΕΩΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Σας γν ωρίζουµε ότι , σύµφων α µε τον
Νόµο 1068/1980 , το Π.∆. 6/1986 και την
∆16γ/010/178Γ η σύν δεση των ακιν ήτων
είν αι υποχρεωτική και για αυτό καλείστε ν α
παραλάβετε την αίτηση και ν α καταθέσετε
την ∆ήλωση Σύν δεσης για το ακίν ητο σας
έως την Παρασκευή 16/2/2018.
Σύµφων α µε τον καν ον ισµό αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αυθαίρετη σύν δεση χωρίς την έγκριση
του ∆ήµου και τη καταβολή της δαπάν ης
που είν αι υποχρεωτική από την σχετική
ν οµοθεσία στα πλαίσια της αν ταποδοτικότητας του έργου.
Σε περίπτωση που ο κύριος του ακιν ήτου

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία για
την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του,
ο ∆ήµος δύν αται ν α κατασκευάσει µε δική
του πρωτοβουλία την εξωτερική διακλάδωση
στην θέση που κρίν ει κατάλληλη ,όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.3 παρ. γ. της
∆16γ/010/178Γ (καν ον ισµός λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης) προκειµέν ου ν α υλοποιηθεί το έργο.
Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών µε περισσότερους από έν αν ιδιοκτήτη, αυτές εκπροσωπούν ται από τον
∆ιαχειριστή η εκπρόσωπο για το σύν ολο της
ιδιοκτησίας.
Επίσης σας πληροφορούµε ότι η
Ε.Υ.∆.Α.Π. µας γν ωστοποίησε την πρόθεση της :
1. Να συν εχίσει η χρηµατοδότηση για
την αν τιµετώπιση της συν ολικής δαπάν ης
σύν δεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. των κατοίκων της περιοχής
του Θριασίου Πεδίου, µε το ποσό των
2.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α} που ισχύει
έως 31/12/2018.
2. την αποπληρωµή του ποσού σύν δεσης σε περίοδο 72 µην ών (6 έτη) κατά µέγιστο.
Πληροφορίες: κος Θεµιστοκλής Σακόβ
(Τηλέφων ο: 210.5537201)

