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Τ
ο Γραφείο
Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύρ-

γου, σας ενηµερώνει ότι,
αναµένεται να ανακοι-
νωθεί η δράση «Πρόγρ-
αµµα Κοινωφελούς
Εργασίας για την Αντιπυρ-
ική Προστασία των
∆ασών», η οποία σχεδιά-
στηκε από κοινού από τα
Υπουργεία Εργασίας και
Περιβάλλοντος.

Η δράση έχει οκτάµηνη
διάρκεια και αποσκοπεί:

α) στην εξυπηρέτηση
αναγκών σε προσωπικό
των ∆ασικών Υπηρεσιών
της χώρας για την αντιπ-
υρική προστασία.

β) στην κατάρτιση των ανέργων σε ένα εξειδικε-
υµένο αντικείµενο µε στόχο την πλήρη επανένταξή
τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραµµα, προϋπολογισµού 32 εκ. ευρώ,
απευθύνεται σε 5.066 ωφελούµενους, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν στις κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες
της χώρας µε βάση τις καταγεγραµµένες ανάγκες.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, διάρ-
κειας 8 µηνών, θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεµα-
τικές της εκπαίδευσης των ωφελουµένων από τα
δασαρχεία, ενώ η επαγγελµατική εµπειρία που θα
αποκοµίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Εκτός από την απασχόληση των ανέργων, το
πρόγραµµα σχεδιάστηκε µε σκοπό να αφήσει «καθ-
αρό» κοινωνικό αποτύπωµα: 

α) Η απασχόληση των ωφελουµένων θα εµπερι-
έχει εργασίες για την προστασία των δασικών οικο-
συστηµάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καµέ-
νων εκτάσεων (πχ καθαρισµοί δασών, δηµιουργία
αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγή µελλοντικών
καταστροφών. Με την υλοποίηση του προγράµµα-
τος, η χώρα θα είναι καλύτερα προετοιµασµένη
ενάντια σε πιθανές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική
περίοδο. 

β) Οι ωφελούµενοι, ανεξάρτητα από το εκπαιδευ-
τικό τους επίπεδο, θα αποκτήσουν νέα εξειδικε-
υµένη γνώση σε θέµατα δασών και δασικού περι-
βάλλοντος µε σεµινάρια που θα γίνουν στις κατά
τόπους δασικές αρχές, η οποία θα περιλαµβάνει και
πρακτική άσκηση στο πεδίο. 

Τα παραπάνω µπορούν να οδηγήσουν σε νέες
δυνατότητες απασχόλησης, π.χ. δηµιουργία φορέα
καλό που θα αναλάβει τον καθαρισµό δασικών περ-
ιοχών, την αξιοποίηση της βιοµάζας και την απόκ-
τηση εισοδήµατος από τις δασικές οικοσυστηµικές
υπηρεσίες. 

H ανάρτηση της πρόσκλησης υπολογίζεται εντός
10 ηµερών.

Οι ενδιαφερόµενοι, µετά την ανακοίνωση του
Προγράµµατος, παρακαλούνται να προσέρχονται
στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου (Σαλαµίνος 20, Ασπρόπυργος), από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή, από τις 10.00 έως τις 15.30, προ-
κειµένου να ενηµερώνονται για την περαιτέρω δια-
δικασία υποβολής αίτησης στο Πρόγραµµα. Παράλ-
ληλα µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο
Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου στα τηλέφ-
ωνα 2132006489 και 2105576704.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου 2018   

Ασπρόπυργος
Συµεων ίδου Νίν α Κ. Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδων ος, 2155453833

Ελευσίνα 
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κον τούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Γκίν η Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον  Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάν ν α 

Πίν δου 13, 2102472223

Αχαρν ές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Πάρν ηθος 170, Έν αν τι Σούπερ Μάρκετ 

Μαριν όπουλος, 2102406400

Χαιδάρι
Μαγουλάς ∆ιαµαν τής Πλαστήρα Νικολάου 14, 

2105821855

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια     

Η θερµοκρασία από 10 έως 22
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία, Ευτυχούλα,

Ευτυχίτσα, Έφη 
Μεγάλη Παρασκευή, Αγίου Ευτυχίου

Τη ∆οµή Προσωρινής ∆ιαµονής Σκαραµαγκά επισκέφθηκε 
ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ∆ηµήτρης Βίτσας

Γ
ια τα θέµατα που αφορούν στη λειτο-
υργία της ∆οµής Προσωρινής ∆ια-
µονής Σκαραµαγκά ενηµερώθηκε

προχθές ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής ∆ηµήτρης Βίτσας, κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψης εργασίας που πραγµατο-
ποίησε στη ∆οµή.

Ο υπουργός επισκέφθηκε όλους τους
χώρους που διαµένουν οι επωφελούµε-
νοι, συνοµίλησε µαζί τους, όπως αναφέρει
σχετική ανακοίνωση του ΥΜΕΠΟ. 

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε επί τόπου
σύσκεψη στην οποία συµµετείχαν η
διοίκηση της ∆οµής, ο γγ Υποδοχής
Ανδρέας Γκουγκουλής, η αντιστράτηγος της
ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο υπα-
ρχηγός ΓΕΝ, υποναύαρχος Ιωάννης Παξι-
βανάκης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
«Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας 

για την Αντιπυρική Προστασία των ∆ασών»
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ΑΑ∆Ε: «Φρένο» 
στις κατασχέσεις 
για οφειλές 
που βρίσκονται 
σε ρύθµιση

∆
ιευκολύν σεις για όσους
έχ ουν  ληξιπρόθεσµα χ ρέη
στην  εφορία, στη βάση της

άµεσης αποδέσµευσης του τραπε-
ζικού λογαριασµού τους εφόσον
έχ ουν  εν ταχ θεί σε ρύθµιση, εξετά-
ζει η Αν εξάρτητη Αρχ ή ∆ηµοσίων
Εσόδων  (ΑΑ∆Ε).

Σύµφων α µε πληροφορίες, στο
πλαίσιο αυτό υπάρχ ουν  ήδη διερ-
ευν ητικές συζητήσεις µε τα τραπε-
ζικά ιδρύµατα, προκειµέν ου ν α
αρθούν  οι σηµεριν ές στρεβλώσεις
του συστήµατος και οι πολλές
προϋποθέσεις που τίθεν ται για την
αποδέσµευση τραπεζικού λογαρια-
σµού.

Όπως αν αφέρουν  κύκλοι που
µετέχ ουν  στις συζητήσεις, εάν , για
παράδειγµα, έν ας φορολογούµεν ος
έχ ει ληξιπρόθεσµο χ ρέος στην
εφορία 10.000 ευρώ και δεν  το
εξυπηρετεί, θα επιδοθεί εν τολή
κατάσχ εσης τραπεζικού λογαρια-
σµού. Εάν  στον  λογαριασµό
υπάρχ ουν  1.000 ευρώ, το ποσό
αυτό θα αποδοθεί στην  εφορία και
ο λογαριασµός θα παραµείν ει
δεσµευµέν ος έως ότου αποπληρ-
ωθεί το σύν ολο του χ ρέους.

Τώρα µελετάται, εφόσον  ο φορο-
λογούµεν ος εν ταχ θεί σε ρύθµιση
της οφειλής και είν αι συν επής ως
προς την  εξυπηρέτησή της, ν α
αποδεσµεύεται άµεσα κάθε µήν α
έν α ποσό από τον  τραπεζικό
λογαριασµό του.

Σηµειών εται ότι υπό το ισχ ύον
καθεστώς, όπως αν αφέρει και η
ΑΑ∆Ε, «είν αι δυν ατή η άρση επιβ-
ληθεισών  κατασχ έσεων  στα χ έρια
τρίτων », εφόσον :

1. Εξοφληθεί το ποσόν  για το
οποίο εκδόθηκε το κατασχ ετήριο
στα χ έρια τρίτου.

2. Έχ ει υπαχ θεί σε πρόγραµµα
ρύθµισης τµηµατικής καταβολής
οφειλών  του άρθρου 51 του ν .
4305/2014, το οποίο τηρείται και
συν τρέχ ουν  σωρευτικά οι ακόλο-
υθες προϋποθέσεις:

α) Έχ ει εξοφληθεί ποσοστό 50%
της αρχ ικής βασικής ρυθµιζόµεν ης
οφειλής,

β) έχ ει υποβληθεί σχ ετική αίτηση
από τον  οφειλέτη,

γ) έχ ει εξεταστεί κατά περίπτωση
η συν δροµή των  προϋποθέσεων
υπαγωγής στη ρύθµιση και µη
απώλειας αυτής, όπως ορίζον ται
στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν .
4305/2014,

δ) η επιβληθείσα κατάσχ εση
αφορά αποκλειστικά σε χ ρέη που
έχ ουν  υπαχ θεί και εξοφληθεί στο
πλαίσιο των  διατάξεων  της ρύθµι-
σης του ν . 4305/2014 και δεν  περ-
ιλαµβάν ει άλλα χ ρέη που δεν
έχ ουν  εξοφληθεί.

3. Έχ ει υπαχ θεί σε πρόγραµµα
ρύθµισης βάσει των  διατάξεων  των
άρθρων  1-17 του ν . 4321/2015
«Ρυθµίσεις για την  επαν εκκίν ηση
της οικον οµίας» και συν τρέχ ουν
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθ-
έσεις:

α) Έχ ει εξοφληθεί ποσοστό 25%
της αρχ ικής βασικής ρυθµιζόµεν ης
οφειλής πριν  από οποιαδήποτε
απαλλαγή, στο οποίο δεν  συµπερ-
ιλαµβάν εται το ποσόν  της προκα-
ταβολής του άρθρου 15 του ν .
4321/2015,

συν εχ ίζεται στη σελ. 10

ΕΛ.ΑΣ: Ενίσχυση των
ελέγχων για τα 

πυροτεχνικά είδη 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, εντατικο-
ποιούνται οι έλεγχοι αναφορικά µε παραβά-
σεις της νοµοθεσίας σχετικά µε τα πυρο-
τεχνικά είδη.

Κατά την περίοδο από 16/3/2018 έως
4/4/2018 πραγµατοποιήθηκαν 12.981
έλεγχοι και κατασχέθηκαν 53.275 κροτίδες,
33.047 παιδικά αθύρµατα ενώ έχουν
συλληφθεί 45 άτοµα.

Στο στόχαστρο
αγνώστων ΑΤΜ στα

Οινόφυτα

Άγνωστοι δράστες στις 3.20 τα ξηµερώµατα
της Πέµπτης , µε τη γνωστή µέθοδο ploof
crack, διοχέτευσαν αέριο στο εσωτερικό
αυτόµατου µηχανήµατος ανάληψης χρηµά-
των (ATM), προκάλεσαν την έκρηξή του και
αφαίρεσαν τις κασετίνες µε τα χρήµατα.

Το περιστατικό συνέβει στον παράδροµο
της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, στο ύψος
των Οινοφύτων, απέναντι από το εργοστάσιο
της ΕΛΒΑΛ όπου ήταν εγκατεστηµένο το
µηχάνηµα.

Έρευνες για το περιστατικό, διεξάγει το Τ.Α
Θηβών.

Εξαρθρώθηκε σπείρα Ελλήνων και Αλβανών, 
οι οποίοι διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς
Έπειτα από παράλληλες επιχειρήσεις στις περιοχές Αθηνών, 
Αγίων Αναργύρων και  Χαϊδαρίου
Σε παν ικό είναι οι θαµώνες της πλατείας Κολωνακίου, των  κατα-

στηµάτων  της Γλυφάδας, του Χαλανδρίου, του Ψυχικού, της Αγίας
Παρασκευής και του Π. Φαλήρου, έπειτα από την  εξάρθρωση σπείρ-
ας Ελλήνων  και Αλβανών που «έσπρωχναν» µεγάλες ποσότητες
κοκαΐνης στις καλές πιάτσες της Αθήνας, έχοντας πελατολόγιο
ακόµα και µε «βαριά» και γνωστά ονόµατα της «καλής» κοινων ίας.

Σύµφωνα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις της ∆ίωξης Ναρκωτικών
της Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από παράλληλες επιχειρήσεις στις
περιοχές Αθηνών, Αγίων  Αναργύρων, Χαϊδαρίου, Σαρων ίδας και
Κορωπίου, συνελήφθησαν  από τους Αστυνοµικούς της ∆ίωξης Ναρ-
κωτικών  πέντε Αλβανοί και δύο Έλληνες, οι οποίοι είχαν  στην
κατοχή τους ποσότητες κοκαΐνης και χασίς και ουσιαστικά αποτελούσαν  την  σπείρα που «έσπρωχνε» κόκα στις καλές
γειτον ιές της Αθήνας. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, οι περιοχές δράσεις της συµµορίας ήταν  το Κολωνάκι, η Γλυφάδα, το
Ψυχικό, η Αγία Παρασκευή και το Π. Φάληρο.

Πώς δρούσαν
Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες της ∆ίωξης, οι διακινητές κινούνταν  µε δυο µοτοσικλέτες µεγάλου κυβισµού,

προκειµένου να προλαβαίνουν  τις παραγγελίες των  πελατών  τους, κυρίως τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου,
όπου η ζήτηση της κοκαΐνης χτύπαγε «κόκκινο» από θαµώνες γνωστών  νυχτερινών  κέντρων  διασκέδασης, που ήθελαν
την  άσπρη σκόνη για να εν ισχύσουν  το κέφι τους.

Μάλιστα, για να προλαβαίνουν  τις δεκάδες παραγγελίες από επώνυµους -και µη- πελάτες του κυκλώµατος, οι διακινητές
είχαν  χωριστεί σε βάρδιες, απογευµατινή και βραδινή, προκειµένου να προλαβαίνουν  να εξυπηρετούν  την  πάντα απαιτ-
ητική πελατεία τους, η οποία άλλωστε πλήρωνε και µε το παραπάνω, για δυο γραµµάρια καλής ποιότητος κοκαΐνης.

συν εχ ίζεται στη σελ. 4



ΝΝέέοο  κκρροούύσσµµαα  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττοουυ
ΟΟρργγααννιισσµµοούύ  ««  ΓΓέέφφυυρραα  ΖΖωωήήςς  ΑΑ..µµεεΑΑ..  ∆∆υυττιικκοούύ
ΤΤοοµµέέαα»»  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς..  

Ε
πιτήδειοι εκµεταλλεύονται ευαισθητοποιηµένους πολίτες και συγκεν-
τρώνουν χρήµατα µε το πρόσχηµα της υποστήριξης του Οργανισµού
της «Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα»

Αυτή τη φορά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άτοµα , εµφανίζονται ως
εκπρόσωποι του Οργανισµού «Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα», στην
αττική διενεργώντας έρανο.

Φοράνε πλαστικοποιηµένες κάρτες µε την επωνυµία του οργανισµού.
«Η Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα» τονίζει, ότι δε βγαίνει ποτέ στο

δρόµο, ούτε και καλεί σε τηλέφωνα για να πραγµατοποιήσει οποιεσδήποτε
πωλήσεις ή να κάνει έρανο.

Οι χρηµατικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών της γίνονται µόνο µε
κατάθεση σε συγκεκριµένο τραπεζικό λογαριασµό επ΄ονόµατί της, η στην
έδρα του Πολυχώρου .

Επισηµαίνει ότι για κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε
άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόµιµη απόδειξη µε την επωνυµία του Οργανι-
σµού.

Επιπλέον, «Η Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα» παρακαλεί όλους
τους πολίτες, τους φίλους της αλλά και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περ-
ιστατικά να επικοινωνήσει άµεσα τόσο µε τις Αστυνοµικές Αρχές, όσο και µε
τον Οργανισµό.

ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.µε.Α.
Εθελοντικός Πολυχώρος ∆ηµιουργίας & Έκφρασης Παιδιών & Νέων µε Αναπηρία

4-θριάσιο Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Ιλίου στη
συνεδρίασή του την Πέµ-
πτη 29.03.2018, ενέκρινε
οµόφωνα το παρακάτω
ψήφισµα σχετικά µε το
θέµα των Συντάξεων Χηρ-
είας:

«Το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου
Ιλίου καταδικάζει τη
συνεχιζόµενη µείωση των
συντάξεων που οδηγούν
τους απόµαχους της ζωής
στα όρια της φτώχειας και
της εξαθλίωσης. Οι συντα-
ξιούχοι, τα τελευταία χρό-
νια, έχουν υποστεί δραµα-
τικές µειώσεις στις απο-
δοχές τους και φαίνεται
ότι αυτός ο δρόµος που
επέλεξαν οι κυβερνήσεις
δεν έχει τέλος. 

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα της αναλγησίας της
κυβέρνησης αποτελούν
και οι συντάξεις χηρείας,
για το λόγο αυτό εκφρά-
ζουµε τη στήριξή µας στο
δίκαιο αίτηµα του «Συλλό-
γου Συζύγων Θανόντων»,
επισηµαίνοντας τη
συνταγµατική αναγνώριση
του σεβασµού και της
προστασίας της αξίας του
ανθρώπου ως πρωταρχική
υποχρέωση της πολιτείας

(άρθρο 2 παρ. 1 Σ), της
ισότητας (άρθρο 4Σ)
καθώς και τη διεθνή αναγ-
νώριση της προστασίας
της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας (προοίµιο της Οικο-
υµενικής ∆ιακήρυξης
∆ικαιωµάτων του Ανθ-
ρώπου, προοίµιο του
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαι-
ωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης), που πλήττονται
από την εφαρµογή του
άρθρου 12 του Ν.
4387/2016:

Εκφράζει απερίφραστα
την αλληλεγγύη του στο
σύλλογο θανόντων
συζύγων ΑΞ.Ι.Α, και
συµπαρατάσσεται στις
χήρες γυναίκες κάτω των
55 ετών που θίγονται
ανάλγητα και άδικα από
την εφαρµογή του άρθρ-
ου 12 του Ν. 4387/2016
(Νόµος Γ. Κατρούγκα-
λου).

Στηλιτεύει ρητά και µε
τον πιο κατηγορηµατικό
τρόπο την ως άνω διάταξη
ως κατάφωρα άδικη,
παράνοµη και αντισυνταγ-
µατική, που πλήττει
βάναυσα την ανθρώπινη
αξία και αξιοπρέπεια και
καταδικάζει σε αφανισµό
τις χήρες γυναίκες κάτω
των 55 ετών, ενώ αυτές
έχουν ήδη πληγεί ανε-
πανόρθωτα από το

αδυσώπητο κτύπηµα του
θανάτου.

Εγκρίνει το αίτηµα του
συλλόγου θανόντων
συζύγων ΑΞ.Ι.Α., περί
άρσης του ηλικιακού κριτ-
ηρίου χορήγησης σύνταξ-
ης χηρείας µετά από σχε-
τική τροποποίηση τροπο-
λογία του άρθρου 12 του
Ν. 4387/2016.

Καλεί τα συναρµόδια
υπουργεία να λάβουν
άµεσα νοµοθετική πρωτο-
βουλία και να αποκατα-
στήσουν την αδικία που
έχουν υποστεί οι χήρες
γυναίκες κάτω των 55
ετών.»

Το παρόν ψήφισµα θα
κοινοποιηθεί:

Στον Πρόεδρο της Βου-
λής των Ελλήνων

Στην Γενική Γραµµατεία
της Κυβέρνησης

Στον Υπουργό Οικονο-
µικών

Στο Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στον Σύλλογο Συζύγων
Θανόντων

Στον τοπικό τύπο
Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.
Κουκουβίνος ∆ηµήτριος

Συν ελήφθη ο αρχηγός

Αρχηγός της πολυδαίδαλης σπείρας φέρεται
ένας 35χρονος Αλβανός, ο οποίος συνελήφθη και
αποδείχθηκε πως ήταν ο άνθρωπος που κατ’
αρχήν έφερνε την κόκα από την Αλβανία και στην
συνέχεια την έκρυβε σε διάφορες “καβάτζες” που
βέβαια δεν γνώριζαν τα υπόλοιπα µέλη του
κυκλώµατος.

Μάλιστα ήταν ο άνθρωπος που δεχόταν, κυρίως
από τους επώνυµους πελάτες του κυκλώµατος, τις
παραγγελίες και βέβαια έλεγε στους συνεργούς
που θα πάνε και πόσες ποσότητες θα δώσουν.  

Παράλληλα, ήταν ο άνθρωπος που διαχειριζό-
ταν και τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που περ-

νούσαν από τα χέρια των συνεργών του κάθε
εβδοµάδα.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των αστυνοµικών, το

κύκλωµα φέρεται να εξοικονόµησε το ποσό των
300.000 ευρώ, µόνο από την πώληση ποσοτήτων
κοκαΐνης.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ψήφισµα από το δηµοτικό
συµβούλιο Ιλίου 

για τις συντάξεις χηρείας
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Στην αναγκαιότητα οριστικής
λύσης προκειµένου να αρθεί µια
διαχρονική αδικία που αφορά
τους εργαζόµενους του Προγράµ-
µατος Βοήθεια στο Σπίτι αναφέρ-
θηκε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης κατά τη διάρκεια διυπο-
υργικής συνάντησης που πραγµα-
τοποιήθηκε 4/4/18 στο Υπουργείο
Εσωτερικών.

Στη σύσκεψη στην οποία συµµε-
τείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Π.
Σκουρλέτης, η Υπουργός ∆ιοικ-
ητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα
Γεροβασίλη, η αναπληρώτρια
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου και οι
Πρόεδροι των Σωµατείων εργαζο-
µένων του Προγράµµατος Βοήθεια
στο Σπίτι, ο κ Πατούλης υπογράµµισε
την ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι
πιθανές θεσµικές λύσεις προκειµένου
να µπορέσουν να τακτοποιηθούν σε
µόνιµες θέσεις όλοι οι εργαζόµενοι του
Προγράµµατος.

Παράλληλα επανέλαβε ότι θα είναι
στο πλευρό των εργαζοµένων προκει-
µένου να αποκατασταθεί µια αδικία η

οποία έχει όµηρους τους εργαζόµενο-
υς πάνω από µια 15ετία.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε εξέφρασε την
ικανοποίησή του σχετικά µε τη
διατύπωση της θέσης των συναρµό-
διων Υπουργών ότι υπάρχει η πολιτι-
κή βούληση και δέσµευση αποκατά-
στασης αυτής της αδικίας. Κοινό
σηµείο αναφοράς των αρµόδιων υπο-

υργών τα οποία αποτέλεσαν «θέση και
δέσµευσή τους»  ήταν ότι το Πρόγραµ-
µα Βοήθεια στο Σπίτι αποτελεί µια επιτ-
υχηµένη δοµή που προσφέρει σηµαν-
τικό έργο και θα πρέπει να βρεθεί µια
συγκεκριµένη λύση και για το εξειδικε-
υµένο προσωπικό το οποίο απασχο-
λείται τόσα χρόνια σ’ αυτό.

Να σηµειωθεί ωστόσο ότι οι εργαζό-

µενοι δεν έλαβαν συγκεκριµένη
απάντηση για τον τρόπο και τη δια-
δικασία που θα ακολουθηθεί προ-
κειµένου να υπάρξει οριστική λύση
στο πρόβληµά τους.

Όπως επισήµανε χαρακτηριστικά
«Η ΚΕ∆Ε εµµένει στην σταθερή θέση
της πως είναι απαραίτητη η οµαλή
συνέχιση του προγράµµατος και η
διασφάλιση των θέσεων εργασίας
όλων των εργαζόµενων. Η κυβέρν-
ηση οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν
γίνεται να τιναχθούν στον αέρα οι
πολύτιµες υπηρεσίες που προφέρ-
ουν οι εργαζόµενοι σε χιλιάδες
συµπολίτες µας και να πράξει τα
δέοντα προκειµένου να διασφαλι-
στεί η οµαλή λειτουργία του Βοήθεια
στο Σπίτι. Ως ΚΕ∆Ε καταθέσαµε
πρόταση προκειµένου να τεθούν

συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα
πάνω στα οποία θα υπάρξει συνερ-
γασία των νοµικών συµβούλων όλων
των πλευρών για την εξεύρεση µιας
λύσης που θα λύνει το πρόβληµα των
εργαζοµένων χωρίς να κινδυνεύει να
απορριφθεί από τους θεσµούς, τη
δικαιοσύνη και το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο».

Συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του δήµου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας  την Τετάρτη 11.4.2018

Σ
ε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
75 του Ν 3852/2010 καλείσθε να πάρετε
µέρος στην Συνεδρίαση της Οικονοµικής

Επιτροπής που θα γίνει την Τετάρτη 11.4.2018
και ώρα 13:30 στο ∆ηµοτικό Μέγαρο της ∆ηµο-
τικής Κοινότητας Μάνδρας , µε θέµατα ηµερήσιας
διάταξης τα παρακάτω:

1. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 73.800,00€ σε
βάρος του ΚΑΕ 20.6699.0003 για προµήθεια

ηλεκτρολογικών υλικών.
2. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων δια-

κήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού
«Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»
3. ∆έσµευση πίστωσης συνολικού ποσού

78.221,12€ για προµήθεια τροφίµων και ειδών
παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, του ΝΠ∆∆

∆ΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών Επιτροπών.
4. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων δια-

κήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού «Προµήθεια
τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγ-
κες των υπηρεσιών του ∆ήµου Μάνδρας –Ειδ-
υλλίας, του ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών 

Επιτροπών»
5. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 744,00€ σε

βάρος του ΚΑΕ 25.6261.0002 για συντήρηση
και επισκευή δεξαµενών.

6. Aποδοχή δωρεάς επισκευής για το µε αριθµ.
κυκλ. ΚΗΙ 8211 λεωφορείο

Γ. Πατούλης: Mόνιµη και οριστική λύση για το «Βοήθεια στο Σπίτι»



Με µεγάλη επιτυχ ία πραγµατοποιήθηκε η
εκδήλωση «Κάν ε µια Ευχ ή – ∆ώσε αγάπη»
στην  αίθουσα IL MONDO στη Βαρέα Μεγάρ-
ων  την  1η Απριλίου 2018 που διοργάν ωσε
και παρουσίασε η Αιµιλία Χαλόφτη.

Το Έργο του οργαν ισµού Make-A-Wish
(Κάν ε µια ευχ ή Ελλάδος) εκπληρών ει τις πιο
βαθιές επιθυµίες παιδιών  3-18 ετών  µε σοβα-
ρές και απειλητικές ασθέν ειες για τη ζωή τους,
εν ισχ ύον τας τον  αγών α τους για ν α ξαν ακε-
ρδίσουν  τα όν ειρά τους.

Η Γεν ική ∆ιευθύν τρια του Make a Wish
Κάν ε µια ευχ ή Ελλάδος Σάν τρα Ζαφειρακο-
πούλου παρευρέθηκε στην  εκδήλωση και
µίλησε για το έργο του οργαν ισµού. Έν α σύν τοµο mini
θεατρικό έργο γραµµέν ο από παιδί ευχ ής σε σκην οθ-
εσία του Νίκου Ηλιόπουλου συγκίν ησε το κοιν ό. Οι
παραδοσιακοί χ οροί από Αργεν τίν ικο Τάν γκο µε Αγγε-
λική Σταυράκη και Στέργιο Γκόγκα έδωσαν  µια χ αρ-
ούµεν η ν ότα.

Η ν εαν ική χ ορωδία Gruppetto µε την  πρότυπη
ορχ ήστρα της σχ ολής µουσικής Musicart Σπύρου
Παπαν ικόλα µας ταξίδεψαν  σε έν α µαγικό ρυθµό.

Η βραδιά έκλεισε µε το τραγούδι της ευχ ής «Κάν ε µια
ευχ ή» που έχ ει γράψει µουσική και στίχ ους ο Κυριάκος
Μιχ αήλ.

Οι Μικροί µας φίλοι από το Σ.Ε.Ο. Τοπικό Τµήµα
Μεγάρων  στόλισαν  πασχ αλιν ές λαµπάδες που δόθη-
καν  στην  εκδήλωση.

Τέλος η Αιµιλία Χαλόφτη ευχ αρίστησε όλους τους υπο-
στηρικτές, συν τελεστές, την  Γεν ική διευθύν τρια του
Make-A-Wish Κάν ε-Μια-Ευχ ή Ελλάδος Σάν τρα Ζαφειρ-
ακοπούλου και όλους όσοι τίµησαν  και στήριξαν  την
εκδήλωση µε την  παρουσία τους.

Στην  εκδήλωση παραβρέθηκαν  ο ∆ήµαρχ ος Μεγα-
ρέων  Γρηγόρης Σταµούλης, ο Αν τιδήµαρχ ος Κων σταν -
τίν ος Φυλακτός και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ιωάν ν ης
Κολλάτας

Έκτακτη συνεδρίαση
της Οικονοµικής Επιτροπής

∆ήµου Ελευσίνας 
την Τρίτη του Πάσχα

Εκτάκτως συνεδριάζει την Τρίτη 10 Απριλίου  2018
και ώρα  8:30  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευ-
σίνας, η  αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου

για να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέµα της ηµερή-
σιας διάταξης:      

1. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Νοµικής Υπηρ-
εσίας για τον διορισµό πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για την
εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της εκδίκασης
αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής µε ΓΑΚ
33213/2018 την οποία κατέθεσαν οι εργαζόµενοι του
∆ήµου κ.κ. ∆ούκας Ζαχαρίας, Ζαφειρίου ∆ηµήτριος,
Νικολίνας ∆ηµήτριος, Τσούφλας Γεώργιος, Πέππας Από-
στολος & Αυγουστής Κων/νος κατά του ∆ήµου Ελευ-
σίνας, την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας  για την έκδο-
ση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατο-
ποίηση δαπάνης για την αµοιβή Νοµικού ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 620,00 € .

6-θριάσιο Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 

Ελπίδα σκόρπισε η εκδήλωση  ∆ώσε αγάπη Make 
a wish – Κάνε µια ευχή Ελλάδος, στα Μέγαρα

Ερωτήµατα της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
προς την Περιφερειάρχη 
για τον ΧΥΤΑ Φυλής

Με αφορµή το δελτίο Τύπου του Ε.∆.Σ.Ν.Α. ότι,
δεν  αποτελεί κεραυν ό εν  αιθρία, ότι ο ΧΥΤΑ
Φυλής αποτελεί "τοξική βόµβα" για τη δηµόσια

υγεία και το περιβάλλον , η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. µε αν α-
κοίν ωσή της, αφού εκφράζει την  αν ησυχ ία της, θέτει 5
ερωτήµατα προς την  πρόεδρο του Συν δέσµου, Περιφ-
ερειάρχ η Αττικής Ρέν α ∆ούρου:

Γιατί η κα Ρέν α ∆ούρου δεν  έδωσε εν τολή ν α κλείσει
ο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής για ν α προστατέψει την  υγεία των
εργαζοµέν ων ; 

Εάν  οι εργαζόµεν οι καθηµεριν ά κιν δυν εύουν , αφού
εργάζον ται σε «τοξική βόµβα», τι ακριβώς περιµέν ει;

Γιατί αφού, όπως αν αφέρει το ∆ελτίο Τύπου, η συγκε-
κριµέν η είδηση δεν  αποτελεί κεραυν ό εν  αιθρία (άρα
γν ώριζαν  τη µελέτη;) δεν  εν ηµέρωσαν  έγκαιρα την
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τους εργαζόµεν ους στον  Ε.∆.Σ.Ν.Α.
και στην  καθαριότητα;

Γν ωρίζουν , εφόσον  ισχ ύουν  η Αν ακοίν ωση του
Ε.∆.Σ.Ν.Α και τα συµπεράσµατα της µελέτης, ότι µε
την  πολιτική τους παραβιάζουν  κάθε άρθρο και
παράγραφο της Κοιν οτικής Νοµοθεσίας, του Συν τάγµα-
τος, της Εργατικής Νοµοθεσίας, της περιβαλλον τικής
Νοµοθεσίας, των  ισχ υουσών  υγειον οµικών  διατάξεων ;

Γιατί δεν  εν ηµέρωσαν  το Υπουργείο Υγείας και το
Υπουργείο Περιβάλλον τος για τους κιν δύν ους που

υπάρχ ουν ; Και τι προτίθεν ται ν α πράξουν  από δω και
πέρα;

Γιατί η επιδηµιολογική έρευν α, µε το - προκλητικό -
κόστος των  680.000 € που θα τελειώσει σε δέκα πέν τε
(15) µήν ες αν ατέθηκε στο τέλος του 2017, δηλαδή 3,5
χ ρόν ια µετά την  αν άληψη της Προεδρίας του
Ε.∆.Σ.Ν.Α. από την  κα Ρέν α ∆ούρου;

Η Οµοσπον δία καλεί τους Υπουργούς Εσωτερικών ,
Υγείας και τον  Αν απληρωτή Υπουργό Περιβάλλον τος,
«ν α σταµατήσουν  εδώ και τώρα τα παιχ ν ίδια στις πλά-
τες των  εργαζοµέν ων » και ν α εν ηµερώσουν  άµεσα και 

υπεύθυν α για το θέµα τους εργαζόµεν ους και τους

κατοίκους της περιοχ ής.
Τέλος, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την  ∆ιοίκηση του

Ε.∆.Σ.Ν.Α. ν α δώσει άµεσα απάν τηση στο αίτηµα του
Σωµατείου του Ε.∆.Σ.Ν.Α., που σε συν εργασία µε την
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έθεσε στην  Εκτελεστική Επιτροπή στις
28 Μαρτίου 2017.

«Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλών ει ότι δεν  θα επιτρέψει ν α
εκτίθεν ται οι εργαζόµεν οι που εργάζον ται ή επισκέ-
πτον ται καθηµεριν ά τον  Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής σε τόσο
σοβαρούς κιν δύν ους για την  υγεία τουςG Αυτό ας το
καταλάβουν  πολύ καλά!!!», ολοκληρών ει η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α.
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Με ευχάριστες εκπλήξεις
για τα παιδιά και επίσκεψη
του Χρήστου Παππού η δια-
ν οµή του Κοιν ων ικού Παν -
τοπωλείου 

Την  Κοιν ων ική Υπηρεσία
του ∆ήµου επισκέφτηκε  ο
∆ήµαρχος Φυλής κατά τη
διάρκεια της προγραµµατι-
σµέν ης διαν οµής τροφίµων
σε δικαιούχους του Κοιν ων ι-
κού Παν τοπωλείου.  

Ο Χρήστος  Παππούς
εν ηµερώθηκε αν αλυτικά για
τις διαν οµές τροφίµων  που
πραγµατοποιήθηκαν  σε
δικαιούχους του ΤΕΒΑ την  περασµέν η βδοµάδα, και του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου
που ξεκίν ησαν  τη Μ. ∆ευτέρα και ολοκληρώθηκαν  εχθές Μ. Πέµπτη. 

«Ο ∆ήµος θα συν εχ ίσει ν α στηρίζει µε όλες του τις δυν άµεις το έργο της Κοιν ων ικής
Υπηρεσίας» διαβεβαίωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής  ο οποίος εν ηµερώθηκε πως περισσότεροι
από πέν τε χ ιλιάδες δηµότες τροφοδοτήθηκαν  τις τελευταίες µέρες µε είδη παν τοπωλείου,
ν ωπό κρέας, τυροκοµικά προϊόν τα και πασχαλιν ά είδη.

Στους 1.150 δικαιούχους (συν ολικά 2.500 ωφελούµεν α άτοµα) του Κοιν ων ικού Παν -
τοπωλείου διατέθηκαν  γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, ελαιόλαδο, φυτικό λάδι, µακαρόν ια, κον -
σέρβα ν τοµάτας, ρύζι, φακές φασόλια και αλεύρι εν ώ λόγω των  εορτών  του Πάσχα προ-
στέθηκαν  τσουρέκια , κόκκιν α αυγά και κρέας. 

Μια ευχάριστη έκπληξη περίµεν ε τους µικρούς δηµότες αφού φέτος για πρώτη φορά
η κοιν ων ική υπηρεσία διαµόρφωσε ειδικά για τα παιδιά µια ζεστή ψυχαγωγική γων ιά
µε πασχαλιν ές µεγαλοφιγούρες, ποπ κορν  και εργαστήρια ζωγραφικής και χειρο-
τεχν ίας . Παράλληλα στα παιδιά έως 12 ετών , εκτός από λαµπάδες προσφέρθηκαν
φέτος σοκολατέν ια αυγά και  παιγν ίδια.

«Ιδρύσαµε το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο µε στόχο ν α απλώσουµε έν α δίχτυ αν θρ-
ωπιάς και ασφάλειας για τους δοκιµαζόµεν ους από τη φτώχεια δηµότες µας. Σήµερα
αυτή η δοµή αποτελεί  πλέον  «οχυρό» του ∆ήµου µας εν άν τια στην  οικον οµική
κρίση. Συν εχ ίζουµε εν τατικά, διακριτικά και επίµον α µε  γν ώµον α της πολιτικής µας,
τον  άν θρωπο» υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Τη διαν οµή προϊόν των  του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου συν τόν ισε ο  Αν απληρω-
τής ∆ήµαρχος Κοιν ων ικής
Πολιτικής  Γιώργος Αν των ό-
πουλος ο οποίος ευχ α-
ρίστησε τους εθελον τές για τη
βοήθειά τους στη διαν οµή
καθώς και  τον  πρόεδρο
Μιχάλη Ζουρίδη και το ∆ιοικ-
ητικό Συµβούλιο του  Πολιτι-
στικού και Εξωραϊστικού
Περιβαλλον τικού  Συλλόγου
∆ροσούπολης για την  προ-
σφορά των  σοκολατέν ιων
αυγών  που διατέθηκαν  στα
παιδιά των  δικαιούχων  του
Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου.  

Ο ΑΟ ΧαϊδαρίουΟ ΑΟ Χαϊδαρίου
«χαρίζει» ασφάλειες«χαρίζει» ασφάλειες

υγείας σε όλη τηνυγείας σε όλη την
ΑκαδηµίαΑκαδηµία

Ο πρόεδρος και το ∆Σ του ΑΟ ΧαϊδαΟ πρόεδρος και το ∆Σ του ΑΟ Χαϊδα--
ρίου, αν τί για λαµπάδες και σοκολατέρίου, αν τί για λαµπάδες και σοκολατέ --

ν ια αβγά, αυτό το Πάσχα επέν δυσε στηνν ια αβγά, αυτό το Πάσχα επέν δυσε στην
ασφάλεια υγείας όλη της Ακαδηµία (223ασφάλεια υγείας όλη της Ακαδηµία (223

παιδιά) σε συν έχεια της περσιν ής ασφάπαιδιά) σε συν έχεια της περσιν ής ασφά--
λισης των  παιχτών  της Α’ οµάδος.λισης των  παιχτών  της Α’ οµάδος.
Όπως αν ακοίν ωσε ο Όµιλος, όλοι οιΌπως αν ακοίν ωσε ο Όµιλος, όλοι οι

γον είς µπορούν  ν α προµηθευτούν  τογον είς µπορούν  ν α προµηθευτούν  το
προσωπικό συµβόλαιο του παιδιού τουςπροσωπικό συµβόλαιο του παιδιού τους

από την  γραµµατεία του συλλόγου µεαπό την  γραµµατεία του συλλόγου µε
την  ευχή όλου του ∆ιοικητικού Συµβουτην  ευχή όλου του ∆ιοικητικού Συµβου--

λίου ν α είν αι «αχρείαστο».λίου ν α είν αι «αχρείαστο».

ΜΜεε  εευυχχάάρριισσττεεςς  εεκκππλλήήξξεειιςς  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  εεππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ
ΧΧρρήήσσττοουυ  ΠΠααπππποούύ  ηη  δδιιααννοοµµήή  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοουυ  
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– Εύχοµαι το Άγιο Φως της
Ανάστασης να γεννήσει στις ψυχές

όλων µας αγάπη και ελπίδα!
ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αντώνης ΚαραµπούλαςΑντώνης Καραµπούλας
πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Ασπροπύργου∆ήµου Ασπροπύργου

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΟΟιικκοογγέέννεειιαα  ΚΚααλλοοµµεεννίίδδηη--  ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚααλλοοµµεεννίίδδηηςς

Ο Συλλογος Άγιος Αλέξανδρος Γκορυτσάς
σας εύχεται Καλό Πάσχα 

και Καλή Ανάσταση µε υγεία.
Την καθιερωµένη Πασχαλινή διανοµή πραγµατοποιησε µε επιτυχία, 
ο Σύλλογος Άγιος Αλέξανδρος στα µέλη του µε οικονοµικές δυσκολίες. 

Ευχαριστούµε για την δωρεά τους υπεύθυνους της Αλληλεγγύης Για Όλους
κ.κ. Βενιώτη Κων/νο, Προβέζη Χρ. και Βενιώτη Κατερ. 

τον Αντιπεριφερειαρχη ∆υτικής Αττικής κ. Βασιλείου Γιάννη
και την Περιφερειακή σύµβουλο κ. Παππά Γιώτα. 

Ο Σύλλογος Άγιος Αλέξανδρος σας εύχεται Καλό Πάσχα
και Καλή Ανάσταση µε υγεία.
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ΕΕΕΕΥΥΥΥΧΧΧΧΟΟΟΟΜΜΜΜΑΑΑΑΙΙΙΙ     ΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΤΤΤΤΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΜΜΜΜΟΟΟΟ    ΦΦΦΦΩΩΩΩΣΣΣΣ
ΝΝΝΝΑΑΑΑ    ΧΧΧΧΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΣΣΣΣΕΕΕΕΙΙΙΙ    ΥΥΥΥΓΓΓΓΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΣΣΣΣΕΕΕΕ    ΟΟΟΟΛΛΛΛΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ

ΜΜΜΜΑΑΑΑΣΣΣΣ....     ΚΚΚΚΑΑΑΑΛΛΛΛΟΟΟΟ    ΠΠΠΠΑΑΑΑΣΣΣΣΧΧΧΧΑΑΑΑ!!!! !!!! !!!!     
Βασίλης ΟικονόµουΒασίλης Οικονόµου

Τοµεάρχης Υγείας Ν∆-Βουλευτής Επικρατείας Ν∆Τοµεάρχης Υγείας Ν∆-Βουλευτής Επικρατείας Ν∆

ΚΚΑΑΛΛHH  AANNAAΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΑΑΣΣΧΧΑΑ
AΠO  TΟ  ΕΡΓ/ΣΙΟ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

β) έχ ει υποβληθεί σχ ετική αίτηση από τον  οφειλέτη,

γ) έχ ει εξεταστεί κατά περίπτωση η συν δροµή των
προϋποθέσεων  υπαγωγής στη ρύθµιση και µη απώλει-
ας αυτής, όπως αν αφέρον ται στα σχ ετικά κεφάλαια της
αριθ. ΠΟΛ.1080/2015 (Β’628, Α∆Α: Β5Ν0Η-ΖΥΠ)
απόφασης του υπουργού Οικον οµικών  «Ειδικά θέµατα
και λεπτοµέρειες εφαρµογής της ρύθµισης ληξιπρόθε-
σµων  οφειλών  στη φορολογική διοίκηση του ν .
4321/2015 (Α’ 32)»,

δ) η επιβληθείσα κατάσχ εση αφορά αποκλειστικά σε
χ ρέη που έχ ουν  υπαχ θεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο
των  διατάξεων  του ν . 4321/2015 και δεν  περιλαµβάν ει
άλλα χ ρέη που δεν  έχ ουν  εξοφληθεί. Λοιπές επιβληθ-
είσες κατασχ έσεις στα χ έρια τρίτων  για τις οποίες δεν
συν τρέχ ουν  οι αν ωτέρω προϋποθέσεις δεν  αίρον ται.

Το ότι αν αζητούν ται λύσεις για τη διευκόλυν ση των
φορολογουµέν ων  µε ληξιπρόθεσµα χ ρέη, προαν ήγγει-
λε ουσιαστικά ο διοικητής της ΑΑ∆Ε Γιώργος Πιτσιλής,
στη συν άν τησή του προχ θες µε τον  πρόεδρο της 

Βουλής Νίκο Βούτση. Όπως αν έφερε ο κ. Πιτσιλής,
«επεξεργαζόµαστε λύσεις για το πώς θα βρούµε έν αν
τρόπο οι συµπολίτες µας ν α µπορέσουν  σιγά- σιγά ν α
αν ταποκριθούν », προσθέτον τας πως «αυτή τη στιγµή
υπάρχ ουν  διάφορες στρεβλώσεις στις διαδικασίες, οι
οποίες οδηγούν  σε κατασχ έσεις λογαριασµών  και
πάγωµά τους». 

Σηµειών εται ότι, σύµφων α µε την  έκθεση απολογι-
σµού πεπραγµέν ων  της ΑΑ∆Ε για το 2017, έχ ουν
επιβληθεί µέτρα αν αγκαστικής είσπραξης σε 1.784.491
φορολογούµεν ους.

Σ
την  Ελευσίν α, από τις 12 έως
τις 15 Απριλίου 2018, θα φιλο-
ξεν ηθεί η 34η Παν ελλήν ια
Αν ιχ ν ευτική Πολιτιστική

Εν ηµέρωση (Π.Α.Π.Ε.). που διορ-
γαν ών ει το Σώµα Ελλήν ων  Προσκόπων
σε συν εργασία µε τον  ∆ήµο Ελευσίν ας.

Η Π.Α.Π.Ε. είν αι η ετήσια, παν ελλή-
ν ια συν άν τηση εφήβων  Προσκόπων
(Αν ιχ ν ευτών ) ηλικίας 15-18 ετών , κατά
την  οποία συγκεν τρών ον ται τουλάχ ι-
στον  1.000 ν έοι και ν έες από όλη την
Ελλάδα και: 

• παρουσιάζουν  τις ιδέες τους,
τους προβληµατισµούς τους, τις έρευν ες
που έχ ουν  πραγµατοποιήσει µέσα στις
κοιν ότητές τους και τις προτάσεις τους
γύρω από διάφορα κοιν ων ικά θέµατα
που τους αφορούν ),

• ξεδιπλών ουν  τις καλλιτεχ ν ικές
τους αν αζητήσεις χ ρησιµοποιών τας το
φωτογραφικό φακό αλλά και αυτόν  της
βιν τεοκάµερας ως µέσο έκφρασης,

• αν απαριστούν  και κριτικάρουν
τα προβλήµατα) της καθηµεριν ότητάς
τους µέσα από σκίτσα, κόµικ  & γελοιο-
γραφίες,

• δοκιµάζουν  τη δηµιουργικότητά
τους γράφον τας σεν άρια, τα οποία
σκην οθετούν  σε ταιν ίες µικρού µήκους

µε τους ίδιους για πρωταγων ιστές,
• αν απτύσσουν  το ταλέν το τους

στη µουσική & το χ ορό µέσα από µου-
σικά και χ ορευτικά συγκροτήµατα,

• αν ταλλάσουν  απόψεις, δηµιουρ-
γούν  φιλίες και µαθαίν ουν  στην  πράξη
τι σηµαίν ει η έν ν οια της «ευγεν ούς άµιλ-
λας»,

και τέλος, έρχ ον ται σε επαφή µε την
πολιτιστική κληρον οµιά και τα χ αρακ-
τηριστικά του τόπου που διοργαν ών εται
κάθε χ ρόν ο η παν ελλήν ια αυτή δράση,
και εν  προκειµέν ω της Ελευσίν ας!

Η 34η Π.Α.Π.Ε. είν αι αφιερωµέν η
στην  κοιν ων ική συµπεριφορά και αυτό
είν αι και το θέµα του φετιν ού διαγων ι-
σµού τηλεοπτικού σποτ! Η διοργάν ωση
εκτός από τον  διαγων ισµό τηλεοπτικού
σποτ, περιλαµβάν ει επίσης, διαγων ισµό
ταιν ιών  µικρού µήκους, θεάτρου, φωτο-
γραφίας, σκίτσου, κόµικ, γελοιογραφίας,
µουσικών  και χ ορευτικών  συγκροτηµά-
των , διηγήµατος και ποίησης. 

Επίσης, µία από τις προϋποθέσεις
της συµµετοχ ής των  Αν ιχ ν ευτών  στη
δράση, ήταν  ν α ερευν ήσουν  ζητήµατα
και προβλήµατα που αφορούν  το περι-
βάλλον , τον  ευρύτερο κοιν ων ικό
περίγυρο, καθώς και άλλα θέµατα που

τους εν διαφέρουν , παρουσιάζον τας
στην  Π.Α.Π.Ε.  τις δικές τους προτάσεις
και λύσεις.

Η τελετή έν αρξης θα πραγµατοποιηθ-
εί στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίν ας
την  Πέµπτη 12/4/2018 στις 19:30 και θα
παρευρεθούν  εκπρόσωποι της πολι-
τείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και
µέλη της Προσκοπικής Κίν ησης. 

Η 34η Π.Α.Π.Ε. πραγµατοποιείται µε
την  ευγεν ική υποστήριξη της Περιφέρει-
ας Αττικής και των  εταιρειών  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, POLYECO, POLO,
ΒΙΚΟΣ, ΣΤΑΧΥ Catering & του Αθην αϊ-
κού Πρακτορείου Ειδήσεων .

Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.)
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων είναι

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, λει-
τουργεί υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκε-
υµάτων και  συµµετέχει στον Παγκόσµιο
Οργανισµό της Προσκοπικής Κίνησης, µε
εκατοµµύρια µέλη σε όλο τον κόσµο,
χωρίς καµία διάκριση φυλής, γλώσσας,
θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του
είναι η διαπαιδαγώγηση παιδιών και
εφήβων µε την προσκοπική µεθοδο-

λογία, στην οποία περιλαµβάνονται η
υπαίθρια ζωή, το οµαδικό παιχνίδι, η
αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρό-
κειται για τη µεγαλύτερη κοινωνική οργά-
νωση στην Ελλάδα, αριθµώντας σήµερα
περισσότερα από 25.000 µέλη σε όλη τη
χώρα. Το Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε το 1910,
συµπλήρωνει δηλαδή το 2018 108 χρό-
νια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηµατι-
κής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
Είναι µια κίνηση για τους σηµερινούς
νέους, τους αυριανούς πολίτες, που
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλή-
σεις προκρίνοντας την ενεργό συµµε-
τοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε
όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ΣΕΠ:
Μαρία Μπενά
Τηλ.: 2107290097, 6974008287
e-mail: mbena@sep.org.gr
mediarelations@sep.org.gr

Κώστας Νούσης
Τηλ.: 2107290097, 6982037619
e-mail: knousis@sep.org.gr
www.gineproskopos.gr 

Η µεγαλύτερη πολιτ ιστ ική συνάντηση εφήβων στην Ελλάδα!Η µεγαλύτερη πολιτ ιστ ική συνάντηση εφήβων στην Ελλάδα!

3344ηη  ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ΑΑννιιχχννεευυττιικκήή  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

1.000 νέοι από όλη την Ελλάδα θα ζήσουν τέσσερεις ηµέρες δηµιουργίας
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Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου 
στο Θριάσιο Νοσοκοµείοστο Θριάσιο Νοσοκοµείο

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου του Θριασίου Νοσοκοµείου,Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου του Θριασίου Νοσοκοµείου,
βρέθηκε την Μεγάλη Τετάρτη 4η Απριλίου 2018,  ο Σεβασµιώτατος Πατέρβρέθηκε την Μεγάλη Τετάρτη 4η Απριλίου 2018,  ο Σεβασµιώτατος Πατέρ--
ας µας, για να τελέση το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, για τους νοσηλεας µας, για να τελέση το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, για τους νοσηλε--
υοµένους αδελφούς µας, τους συνοδούς τους, τους υπηρετούντες το λειυοµένους αδελφούς µας, τους συνοδούς τους, τους υπηρετούντες το λει--
τούργηµα του Ιατρού, καθώς και το Νοσηλευτικό και ∆ιοικητικό προσωτούργηµα του Ιατρού, καθώς και το Νοσηλευτικό και ∆ιοικητικό προσω--
πικό, πλαισιούµενος από επτά Πρεσβυτέρους της Ιεράς µας Μητροπόλεως.πικό, πλαισιούµενος από επτά Πρεσβυτέρους της Ιεράς µας Μητροπόλεως.

Στάση εργασίας στο Μετρό 
την Τρίτη του Πάσχα
Στάση εργασίας θα πραγµατοποιηθεί στο Μετρό

(γραµµές 2 και 3) την Τρίτη του Πάσχα 10 Απρ-
ιλίου 2018 από την έναρξη της κυκλοφορίας έως
τις 9:00.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωµατείο
Εργαζοµένων Λειτουργίας Μετρό Αθήνας,
προχωρούν σε προειδοποιητική στάση
εργασίας λέγοντας «όχι στη διάλυση και απαξίω-
ση των δοµών και των υποδοµών του ΜΕΤΡΟ
της Αθήνας».
Κάνουν λόγο για «τεράστιες ελλείψεις σε ανταλ-

λακτικά, αναλώσιµα, είδη πρώτης ανάγκης, µέσα
ατοµικής προστασίας, αλλά και προσωπικού
που αποτελούν απαράβατη συνθήκη για την εύρ-
υθµη λειτουργία ενός σιδηροδρόµου και έχουν
φέρει εξοπλισµό, εγκαταστάσεις και εργαζόµενο-
υς σε οριακά πλέον σηµεία».
«Η ΣΤΑ.ΣΥ οδηγείται σε έναν Γολγοθά µε τη

διοίκηση και την πολιτική ηγεσία να παίζουν
εναλλάξ το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου», αναφέρ-
ουν χαρακτηριστικά
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

48

O «χορός της 
τράτας» στα Μέγαρα 
την Τρίτη του Πάσχα

Τ
ο πατροπαράδοτο τοπι κό έθι µο του
«χορού της τράτας» θα αναβι ώσει
στι ς 10 Απρι λί ου στα Μέγαρα στην

Πλατεί α του Αη Γι άννη του Χορευταρά, στι ς
11.00µµ.

Η αρµόδι α Αντι δήµαρχος γι α τα
Πολι τι στι κά του ∆ήµου Μεγαρέων κ. Λένα
Ρήγα δήλωσε: «Όπως το απόγευµα κάθε
Τρί τη του Πάσχα, έτσι  και  το πρωϊ  στον
ι στορι κό χώρο της πλατεί ας του Αη Γι άννη
του Χορευταρά ζωντανεύει  η λαϊ κή µας
παράδοση, “Ο Χορός της Τράτας”.

Μετά το πέρας της θεί ας λει τουργί ας
στο Εκκλησάκι  τα µι κρά κορί τσι α ντυµένα
µε τοπι κές παραδοσι ακές στολές θα
χορέψουν “Χορούς της Τράτας” µε τη
συνοδεί α τοπι κής λαϊ κής ορχήστρας και
ντόπι ων λαϊ κών παραδοσι ακών
τραγουδι στών.

Εί ναι  µί α εκδήλωση γι α να
ευαι σθητοποι ούνται  τα µι κρά κορί τσι α
από την παι δι κή ηλι κί α, να µαθαί νουν την

ζωντανή µουσι κή ι στορί α του τόπου και  τα
τοπι κά µας 

έθι µα, να τα αγαπήσουν και  να
συµµετέχουν έτσι  ώστε να υπάρχει
συνέχει α και  όταν µεγαλώσουν να
συµµετέχουν στην αναβί ωση του
πατροπαράδοτου εθί µου.

Προσκαλούµε λοι πόν όλα τα µι κρά
κορί τσι α που το επι θυµούν να έλθουν το
πρωϊ  στον Αγι άννη ελεύθερα, να ζήσουµε
όλοι  µαζί  το µεγαλεί ο της τοπι κής µας
πολι τι στι κής κληρονοµι άς.

Ο ∆ήµος Μεγαρέων µε τη συνεργασί α
όλων των τοπι κών πολι τι στι κών και
λαογραφι κών φορέων δι οργανώνει  την
εκδήλωση του Χορού της Τράτας µε σκοπό
τη δι άσωση, τη δι ατήρηση, τη δι άδοση και
την προβολή της λαϊ κής µας πολι τι στι κής
κληρονοµι άς και  µάλι στα εφέτος οι
εκδηλώσει ς του Χορού της Τράτας και  του
τοπι κού εθί µου του Μάη έχουν ενταχθεί  στο
Ευρωπαϊ κό Έτος Πολι τι στι κής
Κληρονοµι άς 2018 µε κεντρι κό µήνυµα «Η
κληρονοµι ά µας: Το παρελθόν συναντά το
µέλλον».

Έτσι  λοι πόν τα Μέγαρα θα έχουν την
ευκαι ρί α µέσα από τα τοπι κά µας έθι µα
να προβληθούν σε όλη την Ευρώπη και



Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 θριάσιο-13  

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ
ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ
112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        

Εν οικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) στο κέν τρο του

Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρών η
& Υψηλάν του). 

∆ιαµορφωµέν ος χώρος 
µε αυτόν οµη 

θέρµαν ση, µεγάλο 
περιβάλλον τα χώρο. 

Τηλ. 6973823418

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών
Πληροφορίες: Κατερέλου Αικ.
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 104,
(α  ́όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20585
Fax 22943-20535
Email: promithies@marathon.gr 

«Καταχωριστέο στο ΚΗΜ∆ΗΣ &
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

Μαραθών ας  04/04/2018

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5673

ΤΙΤΛΟΣ: Συν τήρηση  και
εκσυγχρον ισµός αν τλιο-

στασίων  – υδατοδεξαµεν ών
∆ήµου Μαραθών ος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ήµος Μαραθώνος  προκ-
ηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες
προσφορές που θα διενεργηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισµού για την
συν τήρηση και εκσυγχρον ισµό
αν τλιοστασίων  – υδατοδεξα-
µεν ών  του ∆ήµου Μαραθών ος,
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συµφ έρουσα από οικον ο-
µικής άποψης προσφ ορά, βάσει
της τιµής, συνολικού προϋπολο-
γισµού 49.000,00€, όπως αυτή
προκύπτει από τα ποσοστά
έκπτωσης και τον αριθµητικό τύπο
που περιγράφεται στη σχετική
µελέτη.

Η δαπάνη της προµήθειας θα καλ-
υφθεί από ίδια έσοδα & χρηµα-
τοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του ∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δηµοσίευση της δια-
κήρυξης και καταληκτική ηµεροµ-
ην ία παραλαβής τους είν αι η
24/04/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα
από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης
του ∆ήµου Μαραθώνος, επί της
Λεωφ όρου Μαραθών ος 104, α΄
όροφ ος, από την αρµόδια Επιτρ-
οπή ∆ιαγωνισµού, κατά την ως
άνω ηµεροµηνία. 

Οι προσφορές θα παραλαµβάνον-
ται από την επιτροπή διαγωνισµού
µέσω του πρωτοκόλλου µε ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
από την επιτροπή, την 10:00 π.µ.
και ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών την 10:30 π.µ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή µε τους εξής
δύο τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο
γραφείο πρωτοκόλλου του
∆ήµου Μαραθώνος, ώστε να λάβει
αριθµό πρωτοκόλλου. Η προσφο-
ρά επιδίδεται στην συνέχεια στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως
ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που
κατατίθεται µετά την ώρα λήξης
είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαρά-
δεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρω-
τοκόλλου). Η προθεσµία για την 

παραλαβή των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει
την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα
της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού δηλαδή την
23/04/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 14.00. 
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθη-
καν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιστρέφον-
ται και αυτές στους προσφέροντες,
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιο-
δήποτε τρόπο πριν την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζον-
ται, αλλά παραδίδονται στο αρµό-
διο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνι-
σµού) προ της εκπνοής της προθ-
εσµίας κατάθεσης, για να αποσφρ-
αγισθούν στη συνέχεια κατά την
διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα
από 10:31 π.µ. µέχρι το πέρας της
διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν µε
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν µε
συµπλήρωση του έντυπου της
υπηρεσίας (Τ ιµολόγιο Προσφο-
ράς) στην Ελληνική γλώσσα, διαφ-
ορετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισµού από την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.marathon.gr ή
από το ∆ιαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τµήµα Προµ-
ηθειών του ∆ήµου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον
Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη

∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα
100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. 
∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε

300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα. 
Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται
για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι -
σµός του. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφ-
ωνα, 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.  ∆ιαθέ-
τει 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό 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 - γραφ-
εία (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 (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα
35 τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρε-
ται στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, 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 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051
(ώρες 10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέν-
τρα, πωλείται λόγω ανάγκης,
τιµή 20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικό-
πεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθ-
ήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες

στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
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 περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 6985872538
κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπ-
υργος.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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η
γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογρ-
αφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr
. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 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 ∆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 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι

ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  

ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Τ
ην  περίοδο 2000-2006, οι ∆ήµοι Άν ω Λιοσίων ,
Φυλής και Βιλίων  ήταν  οι µόν οι που απολάµβα-
ν αν  θετικού δείκτη εύν οιας/επίδοσης, αφού η

χ ρηµατοδοτική βαρύτητά τους (σύν ολο χ ρηµατοδοτή-
σεων  ΕΣΠΑ για έργα ως % της συν ολικής χ ρηµατοδότ-
ησης της ∆υτικής Αττικής) ήταν  µεγαλύτερη από την
αν τίστοιχ η πληθυσµιακή τους βαρύτητα (πληθυσµός ως
% του συν ολικού πληθυσµού της ∆υτικής Αττικής).

Αν τιθέτως, οι ∆ήµοι Μεγάρων  και Ασπροπύργου χ αρ-
ακτηρίζον ταν  από υποχ ρηµατοδότηση µε δείκτη εύν οι-
ας/επίδοσης 72,3% και 45,6% αν τίστοιχ α, εν ώ ο ∆ήµος
Ελευσίν ας συγκέν τρων ε µόλις το 17% των  πόρων  που
θα αν τιστοιχ ούσαν  στην  πληθυσµιακή τους βαρύτητα.
Τα αν ωτέρω στοιχ εία έδειχ ν αν  ότι η αν ατολική πλευρά
του Θριάσιου Πεδίου (Άν ω Λιόσια- Φυλή) συγκέν τρων ε
τη συν τριπτική πλειοψηφία των  συγχ ρηµατοδοτούµε-
ν ων  πόρων , η Μεγαρίδα προσπαθούσε ν α αν τι-
σταθµίσει σε κάποιο βαθµό αυτή την  τάση και η κεν -
τρική περιοχ ή του Θριασίου (Ελευσίν α και Ασπρόπυρ-
γος) παρέµεν ε πραγµατικά εκτός σηµαν τικής στήριξης
την   προγραµµατική περίοδο 2000-2006.

Σήµερα έχ ουµε στη διάθεσή µας τα στοιχ εία (ποσοτι-
κά- χ ρηµατοοικον οµικά) για τα συγχ ρηµατοδοτούµεν α
έργα της περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ) και µπορούµε µε
συστηµατικό τρόπο ν α ερευν ήσουµε τυχ όν  διατήρηση
ή αν ατροπή της τάσης της περιόδου 2000-2006 στη
∆υτική Αττική και ειδικότερα στους ∆ήµους της στη
βάση τριών  κριτηρίων : α) Τον  αριθµό έργων  που
συγκέν τρωσε κάθε ∆ήµος, β) Τις δαπάν ες (ευρώ) αν ά
µόν ιµο κάτοικό τους και γ) Την  επίδοση/ εύν οια, δηλ.
το λόγο χ ρηµατοδοτικής βαρύτητας προς πληθυσµιακής
βαρύτητας στο χ ωρικό επίπεδο της ∆υτικής Αττικής
(δηλ. πόσα ευρώ δαπαν ήθηκαν  παραπάν ω από αυτό
που αν αλογούσε µε καθαρά πληθυσµιακά κριτήρια). Η
αν άλυση αυτή αποκτά ακόµα µεγαλύτερο εν διαφέρον
λόγω των  µεταβολών  που επέφερε ο Καλλικράτης στη
συγκρότηση της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης.

Σε επίπεδο λοιπόν  ∆ήµων  της Περιφερειακής Εν ότ-
ητας ∆υτικής Αττικής κατά την  προγραµµατική περίοδο
2007-2013, ο ν υν  ∆ήµος Φυλής (Φυλή, Άν ω Λιόσια,
Ζεφύρι) συγκέν τρωσε 19 σε σύν ολο 40 συγχ ρηµατοδο-
τούµεν ων  έργων  για όλη την  ∆υτική Αττική, ποσοστό
40% (βλ. και ∆ιάγραµµα 1), ακολουθούµεν ος από τον
∆ήµο Μάν δρας- Ειδυλλίας (Μάν δρα, Βίλλια, Ερυθρές) µε
το 23% των  έργων  και τα Μέγαρα (Μέγαρα, Νέα Πέρα-
µος) µε το 19% των  έργων . Οι ∆ήµοι Ελευσίν ας (Ελευ-
σίν α, Μαγούλα) και Ασπροπύργου παρέµειν αν  σε µει-
ον εκτικότερη συγκριτικά θέση συγκεν τρών ον τας το
12% και 6% των  έργων  της ∆υτικής Αττικής αν τι-
στοίχ ως. Σε σχ έση µε την  περίοδο 2000-2006 (3ο
ΚΠΣ), η περιοχ ή της Φυλής έχ ει οριακά βελτιώσει τη
θέση της (συγκέν τρων ε τότε το 38% των  έργων  της
∆υτικής Αττικής), η Ελευσίν α και τα Μέγαρα χ αρακ-
τηρίζον ται από σταθερότητα εν ώ Ασπρόπυργος και
Μάν δρα- Ειδυλλία καταγράφουν  σηµαν τική µείωση στο
συν ολικό αριθµό έργων .

Με κριτήριο τις δαπάν ες συγχ ρηµατοδοτούµεν ων
πόρων , ο ∆ήµος Μεγαρέων  συγκέν τρωσε 905 ευρώ αν ά
µόν ιµο κάτοικο ακολουθούµεν ος από τον  ∆ήµο Φυλής
µε 733 ευρώ Ο ∆ήµος Μάν δρας- Ειδυλλίας βρίσκεται σε
µια εν διάµεση θέση µε 527 ευρώ, εν ώ τα χ αµηλότερα
ποσά καταγράφον ται στους ∆ήµους Ασπροπύργου και
Ελευσίν ας µε 180 και 141 ευρώ αν τιστοίχ ως (βλ. και
∆ιάγραµµα 2 & Χάρτη 1).

Σε σχ έση µε την  περίοδο 2000-2006 (3ο ΚΠΣ), κατα-
γράφον ται σηµαν τικές διαφοροποιήσεις. Ο ∆ήµος Μεγα-
ρέων  έκαν ε έν α πραγµατικό άλµα από τα 77 ευρώ αν ά
µόν ιµο κάτοικο (2000-2006) στα 905 ευρώ την  περίοδο
2007-2013. Ο ∆ήµος Φυλής µπορεί ν α διατηρεί µεν  την
δεύτερη υψηλότερη θέση, ωστόσο καταγράφει πολύ
µεγάλη µείωση σε σχ έση µε τα 2537 ευρώ αν ά µόν ιµο
κάτοικο που συγκέν τρωσε την  περίοδο 2000-2006. Οι
λοιποί ∆ήµοι εµφαν ίζουν  σηµαν τικές αυξήσεις συγκριτι-
κά µε την  προηγούµεν η προγραµµατική περίοδο,
σχ εδόν  διπλάσιες και για τις τρείς περιοχ ές.

Με κριτήριο την  επίδοση/ εύν οια, δηλ. το λόγο
χ ρηµατοδοτικής βαρύτητας ως προς την  πληθυσµιακή 

βαρύτητα στο χ ωρικό επίπεδο της ∆υτικής Αττικής, ο
∆ήµος Μεγαρέων  κατέγραψε την  υψηλότερη επίδοση
στην  περιοχ ή µε δείκτη 169 (δηλαδή απέσπασε 169%
των  συγχ ρηµατοδοτούµεν ων  πόρων  που θα αν τι-
στοιχ ούσε στην  πληθυσµιακή βαρύτητά του), ακολουθ-
ούµεν ος από τον  ∆ήµο Φυλής µε 136,9. Ο ∆ήµος Μάν -
δρας- Ειδυλλίας βρίσκεται σε µια εν διάµεση θέση µε
δείκτη 98,3 εν ώ οι χ αµηλότεροι δείκτες καταγράφον ται
στους ∆ήµους Ασπροπύργου και Ελευσίν ας µε 33,6 και
26,3 αν τιστοίχ ως (βλ. ∆ιάγραµµα 3 και Χάρτη 2).

Σε σχ έση µε την  περίοδο 2000-2006 (3ο ΚΠΣ), κατα-
γράφον ται επίσης σηµαν τικές διαφοροποιήσεις. Ο
∆ήµος Μεγαρέων  χ αρακτηρίζεται από εκτίν αξη της
επίδοσής του σε σχ έση µε το 10 της περιόδου 2000-
2006, ο ∆ήµος Φυλής υποχ ώρησε σχ εδόν  κατά 60%
εν ώ οι περιοχ ές των  ∆ήµων  Μάν δρας- Ειδυλλίας,
Ασπροπύργου και Ελευσίν ας διπλασίασαν  ή και τριπ-
λασίασαν  τις σχ ετικές επιδόσεις τους.

Καταληκτικά, θα λέγαµε ότι – εκτός των  αν ωτέρω
διαφοροποιήσεων  αν ά περιοχ ή- η ∆υτική Αττική κατά
την  περίοδο 2007-2013 έχ ει έν α πιο ισορροπηµέν ο
χ άρτη συγχ ρηµατοδοτούµεν ων  πόρων  αφού η Μεγα-
ρίδα εν ισχ ύθηκε σηµαν τικά έν αν τι του µον οπολικού
χ αρακτήρα της περιόδου 2000-2006 που χ αρακτηριζό-
ταν  από την  εξαιρετική βαρύτητα του τότε ∆ήµου Άν ω
Λιοσίων . Ωστόσο, παραµέν ει η εξαιρετικά αρν ητική
θέση του κεν τρικού τοµέα του Θριασίου πεδίου. 

Οι περιοχ ές των  ∆ήµων  Ασπροπύργου και Ελευ-
σίν ας, παρά το γεγον ός ότι αν τιπροσωπεύουν
περίπου το 30% του µόν ιµου πληθυσµού της ∆υτικής
Αττικής, χ αρακτηρίζον ται από σηµαν τικά αν απτυξιακά 

πλεον εκτήµατα αλλά και εξαιρετικές περιβαλλον τικές
και υγειον οµικές επιβαρύν σεις (πχ ., βαριά βιοµηχ αν ία,
υπερτοπικά δίκτυα µεταφορών , αεροδρόµιο, διυλιστήρ-
ια) και αν τιµετωπίζουν  οξυµµέν α κοιν ων ικά προβλήµα-
τα, συγκεν τρών ουν  έν α πολύ χ αµηλό ποσοστό
συγχ ρηµατοδοτούµεν ων  πόρων  συγκριτικά µε αυτό
που θα δικαιολογούσε και θα απαιτούσε η πληθυσµια

κή βαρύτητά τους στη ∆υτική Αττική, η αν άγκη
εν ίσχ υσης των  αν ταγων ιστικών  πλεον εκτηµάτων  τους
αλλά και η αξίωση αν τισταθµίσµατος για τις περιβαλλον -
τικές, υγειον οµικές και κοιν ων ικές πληγές τους.

Η ∆υτική Αττική, παρά την  εν ίσχ υση της Μεγαρίδας,
συν εχ ίζει ν α έχ ει πολλές και βαθιές αν οικτές πληγές
στο Θριάσιο πεδίο (από τον  ΧΥΤΑ µέχ ρι τις λοιπές
οχ λούσες δραστηριότητες, το χ ωροταξικό χ άος, τις
ελλείψεις υποδοµών , τους θύλακες εξαιρετικής φτώχ ειας
και αποκλεισµού κ.ά.). Η αν τιµετώπιση των  πληγών
αυτών  απαιτεί εν δυν άµωση της τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄και β΄βαθµού, ιδιαίτερα της χ ωρικής Αν τιπεριφέρειας
και την  κατάρτιση εν ός ειδικού οικον οµικού και κοιν ω-
ν ικού αν απτυξιακού προγράµµατος για την  περιοχ ή
στα πρότυπα των  αν τίστοιχ ων  για περιοχ ές της χ ώρας
µε ειδικά προβλήµατα και ιδιαίτερη αν απτυξιακή προο-
πτική σε επίπεδο περιφερειακό, εθν ικό, ακόµα και
ευρύτερα ευρωπαϊκό. Η ιδιαίτερη στάθµιση της χ ωµατε-
ρής φαίν εται ότι δεν  «εγκλώβισε» µόν ο την  περιοχ ή
του ν υν  ∆ήµου Φυλής σε έλλειψη διαφοροποίησης του
παραγωγικού προτύπου του αλλά συν έβαλε δευτερο-
γεν ώς και στη γεν ικότερη «αφαίµαξη» σηµαν τικών
πόρων  από το λοιπό Θριάσιο πεδίο, πόρων  αν αγκαίων
για την  κάλυψη των  ελλειµµάτων  υποδοµών  και την
εν ίσχ υση της οικον οµικής, κοιν ων ικής και περιβαλλον -
τικής αν άταξής του.

Με αυτή τη σκέψη κατά ν ου, θα λέγαµε ότι η προγρ-
αµµατική περίοδος 2014-2020 πρέπει ν α οδηγήσει σε
αύξηση πόρων  για την  ∆υτική Αττική προς την  εν αλ-
λακτική διαχ είριση των  απορριµµάτων , το κλείσιµο της
χ ωµατερής, την  αποκατάσταση και µεταφρον τίδα όλων
των  αν οικτών  πληγών  στο Θριάσιο πεδίο, η βελτίωση
των  υποδοµών  και την  εν ίσχ υση της ποιότητας ζωής
των  κατοίκων .

∆ηµήτρης Μπουρίκος
Πολιτικός- Κοιν ων ικός Επιστήµον ας

Αποφ. Εθν ικής Σχ ολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Υπ.
∆ρ. Παν επιστηµίου Αθην ών

««ΠΠρρωωττααθθλληηττήήςς»»  σσττηηνν  ααπποορρρρόόφφηησσηη  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς
∆είτε τις επιδόσεις όλων των δήµων της ∆υτικής Αττικής


