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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
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2-θριάσιο Πέµπτη 24 Μαΐου 2018   

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αν αστάσιος Γ. 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6- ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο  : 210-5558491

Μάνδρα
Ρούτης Κων σταν τίν ος Χ. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ. 

Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

Αχαρν ές
Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆.

Θρακοµακεδόν ων  117, 2102430204

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος             

Η θερµοκρασία από 16 έως 28
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρκιανή, Μαρκιάνα

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη,
Φωφώ, Χριστιανός, Χριστιανή

Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ευαισθησίες
των κατοίκων της Ελευσίνας σε θέµατα περιβάλ-
λοντος και τη µετάβαση σε µια εποχή νέων

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για την περιοχή, µε
γνώµονα και το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, η εταιρία
Assodivers, που δραστηριοποιείται και εδρεύει σε χώρο
παραχώρησης του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας, ύστε-
ρα από παρότρυνση της ∆ιοίκησης του ΟΛΕ, προχώρησε
στον καθαρισµό της παράκτιας περιοχής στη θέση Καλ-
υµπάκι και γύρω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης,
από τα σκουπίδια και τις φερτές ύλες, αποτέλεσµα της
φυσικής καταστροφής του περσινού Νοεµβρίου. 

Η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν άµεση, αναλαµβά-
νοντας εξ΄ ολοκλήρου το κόστος για την ενέργεια αυτή. Ο
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας  οφείλει να ευχαριστήσει
την  εταιρία  Assodivers για την συγκεκριµένη ενέργεια,
που αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της συγκε-
κριµένης περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος.
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∆ροµολογήθηκε, το µεσηµέρι της
Τρίτης 22 Απριλίου 2018, κατόπιν
ενεργειών του ∆ήµου Φυλής, η

ανέγερση ενός , ακόµα, νέου σχολικού
κτιρίου στα Άνω Λιόσια.
Πρόκειται για το Ειδικό Γυµνάσιο,  του

οποίου η σύµβαση κατασκευής υπογρά-
φηκε την Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 από τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.,
Βασίλη Καραγιάννη και τους εκπροσώπο-
υς της αναδόχου εταιρείας ΦΟΡΕΑΣ
ΑΤΕΒΕ. 
Η υπογραφή της σύµβασης έγινε στο

Γραφείο του ∆ηµάρχου Φυλής, παρουσία
του ιδίου, του Αντιδηµάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα και  εκπρ-
οσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Σύµφωνα µε τους όρους της υπογραφ-

είσας σύµβασης, το έργο θα ολοκληρωθεί σε 700 ηµέρ-
ες και ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε
2.905.835,26 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Θα αναπτυχθεί σε έκταση 4.687,66 τ. µ. στο Πάρκο
Πόλης των Άνω Λιοσίων, κοντά στη Στέγη Ποντίων και
θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής).
Μιλώντας µετά την υπογραφή της σύµβασης ο Χρή-

στος Παππούς τόνισε ότι η ανέγερση του νέου σχολικού
κτιρίου θα αναβαθµίσει το σύστηµα παιδείας στην περ-
ιοχή και ζήτησε τη συνδροµή της ΚΤΥΠ ΑΕ και του ∆ιε-
υθύνοντος Συµβούλου Βασίλη Καραγιάννη  για τη δρο-
µολόγηση της ανέγερσης του διδακτηρίου του 8ου
∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, στη συνοικία Ζωφρ-
ιά. «Ο ∆ήµος έχει απαλλοτριώσει την ιδιοκτησία, έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ, εξασφάλισε
την καταλληλότητα από την αρµόδια Επιτροπή και έχει
συντάξει ολοκληρωµένη µελέτη ανέγερσης. Ευελπιστώ,
ότι, όπως µας βοηθήσατε µε το Ειδικό Γυµνάσιο, θα µας
βοηθήσετε και για το κτίριο του 8ου ∆ηµοτικού, καθώς η
περιοχή έχει άµεση ανάγκη από νέο σχολείο» τόνισε
χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος Φυλής. 
Απευθυνόµενος, εξάλλου, στον εργολάβο του έργου 
ζήτησε να το περαιώσει µέσα στο προβλεπόµενο χρο-

νοδιάγραµµα το Ειδικό Γυµνάσιο και τον διαβεβαίωσε

ότι ο ∆ήµος θα βρίσκεται στο πλευρό του, ιδιαίτερα σε
θέµατα ασφαλείας του εργοταξίου.

«Μετά την ενίσχυση της αστυνοµικής παρουσίας στην
περιοχή µας οι αστυνοµικοί έχουν βάλει τις βάσεις για
να γίνουµε ασφαλής πόλη», τόνισε χαρακτηριστικά. 
Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι εκπρό-

σωποι της ΚΤΥΠ ΑΕ, του ∆ήµου Φυλής και ο εργολάβος
µετέβησαν για αυτοψία στο οικόπεδο όπου θα ανεγερθ-
εί το σχολείο.  
Αξίζει να αναφερθεί ότι το θέµα της ανέγερσης Ειδικού

Γυµνασίου στο Πάρκο Πόλης είχε ανοίξει επί της ∆ηµα-
ρχίας του Χρήστου Παππού στον πρώην ∆ήµο Άνω
Λιοσίων. Με πρόταση του ∆ηµάρχου ο ΟΣΚ είχε
προχωρήσει στη σύνταξη της µελέτης η οποία βρα-
βεύτηκε σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό.
Το θέµα επανέφερε στη διοίκηση της ΚΤΥΠ ΑΕ ο ∆ήµα-

ρχος Φυλής, τη ∆ευτέρα 22-02-2016, κατά τη συνάν-
τησή του µε την Πρόεδρο Ιωάννα Κοντούλη και το ∆ιε-
υθύνοντα Σύµβουλο Νίκο Παπαδάκη. 
Από το χρονικό αυτό σηµείο άρχισαν οι διαδικασίες

που οδήγησαν στην υπογραφή ένταξης του έργου στο
ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής), την Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017,
από την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα ∆ούρου. 

συνεχίζεται στη σελ. 12
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ΠΠααρρααλλίίααςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
Για τέταρτη (4η) συνεχόµενη χρονιά και µε πρω-

τοβουλία του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου
και Μέλους του ∆.Σ. του Οργανισµού Άθλησης και
Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ.
Αντώνιου Κοναξή, διοργανώνεται το Ποδοσφαιρικό
Τουρνουά «Άθληση & Περιβάλλον». Από τις 24 έως
τις 28 Μαΐου 2018, στο ∆ηµοτικό Γήπεδο Παραλίας
Ασπροπύργου θα φιλοξενηθούν οµάδες ανδρών
από Σωµατεία της ∆υτικής Αττικής. Η διοργάνωση
γίνεται υπό την αιγίδα του Οργανισµού Άθλησης και
Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου
Ασπροπύργου.

ΣΣΕΕ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΗΗ  ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΗΗ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΟΟΜΜΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

Ο∆ήχος Ασπροπύργου ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι, πλήθος εργα-
σιών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη συντήρηση, αποκατάσταση, επιδι-
όρθωση και αναβάθµιση των υποδοµών Παιδείας και αναψυχής του

∆ήµου Ασπροπύργου, µε σκοπό την ενίσχυση και τη βελτίωση των συνθη-
κών ασφαλείας όλων των παιδιών. 

Παρεµβάσεις ουσιαστικού και αισθητικού περιεχοµέν ου 

Συγκεκριµένα, εκτός από τις παιχνιδοκατασκευές και το δάπεδο ασφαλείας
που έχουν ήδη τοποθετηθεί στον Παιδικό Σταθµό που βρίσκεται επί της
οδού Κριεζή, πραγµατοποιήθηκαν εργασίες ελαιοχρωµατισµού και καθαρι-
σµού του προαύλιου χώρου, από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου. 

Επίσης, αντίστοιχες παρεµβάσεις έγιναν στον εσωτερικό και εξωτερικό 
χώρο του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου, ενώ στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπρ-

οπύργου έγιναν οι κατάλληλες εργασίες κατασκευής ειδικής πλατφόρµας για
την τοποθέτηση νέας αίθουσας.

Επίσης, στο Επαγγελµατικό Λύκειο Ασπροπύργου ολοκληρώθηκε η
κατασκευή χώρου σκίασης ενώ πραγµατοποιήθηκαν επιδιορθώσεις στον
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του κτιρίου. 

Ενώ η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προέβη στην
ασφαλτόστρωση της αυλής, στον ελαιοχρωµατισµό των δύο σχολικών
κτιρίων, στην τοποθέτηση αντιολισθητικού τάπητα στο γήπεδο µπάσκετ,
τοποθέτησε παγκάκια στην αυλή, κλιµατιστικά στις αίθουσες, αντικατέστησε
πόρτες και κλειδαριές, ενώ χορήγησε αθλητικό υλικό (ενδυµασίες και µπά-
λες) στους Μαθητές του Σχολείου.

ΑΣΦΕΛΕΣΤΕΡΕΣ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΤΡΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΕΖΟΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ 

ΠΠλλήήρρωωςς  ααννιισσόόππεεδδοοςς  γγίίννεεττααιι  οο  ΣΣιιδδηηρρόόδδρροοµµοοςς  
ααππόό  ΑΑθθήήνναα  µµέέχχρριι  ΣΣΚΚΑΑ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

Μ
έσα στο Φθιν όπωρο αν αµέν εται ν α
ξεκιν ήσει το µεγάλο σιδηροδροµικό
έργο για την ...Σήραγγα Σεπολίων , το

δεύτερο µεγαλύτερο σε κόστος (150εκατ.ευρώ)
για την  περίοδο µέχ ρι το 2022. Πριν  από µερ-
ικές ηµέρες, σύµφων α µε πληροφορίες του
y podomes.com, η ΕΡΓΟΣΕ κήρυξε προσωρ-
ιν ό αν άδοχ ο την  ΙΝΤΡΑΚΑΤ και πλέον  εισε-
ρχ όµαστε στην  προσυβατική περίοδο. 

Αυτό σηµαίν ει ότι θα πρέπει ν α ετοιµαστεί η
σύµβαση, ν α σταλεί στο Ελεγκτικό Συν έδριο,
ν α περάσει από τη Βουλή των  Ελλήν ων  και
κατόπιν  ν α υπογραφεί για ν α ξεκιν ήσει.

Όλο αυτό το διάστηµα υπολογίζεται σε
περίπου 4-6 µήν ες, οπότε η εκτίµηση που υπάρχ ει είν αι πως θα πέσουν  οι υπογραφές µέσα στο Φθιν όπωρο
και το έργο θα ξεκιν ήσει. Να σηµειώσουµε ότι η διάρκεια του έργου είν αι 4 χ ρόν ια, οπότε η αρχ ικά προγρα-
µατισµέν η ολοκλήρωση του είν αι µέχ ρι το τέλος του 2022.

Η ν έα Σήραγγα Σεπολίων  θα διαθέτει τετραπλό διάδροµο που θα ξεκιν ά από την  περιοχ ή 3 Γέφυρες
(βγαίν ον τας από τη Σήραγγα Αγίων  Αν αργύρων ) και θα καταλήγει µε σταδιακή αν ύψωση στον  Κεν τρικό Σιδ-
ηροδροµικό Σταθµό της Αθήν ας. Με τη ν έα αυξηµέν η χ ωρητικότητα θα µπορει ν α εξυπηρετεί πολλαπλές δια-
δροµές σε προαστιακό και υπεραστικό Σιδηρόδροµο.

Με την  ολοκλήρωση και λειτουργία της Σήραγγας Σεπολίων , όλο το τµήµα από την  Αθήν α µέχ ρι το ΣΚΑ θα
διαθέτει τετραπλό διάδροµο, πλήρως αν ισοπεδοποιηµέν ο, κάν ον τας πολύ πιο ασφαλείς τις διαδροµές καθώς,
τρέν α, οχ ήµατα και πεζοί δεν  θα έρχ ον ται πλέον  σε απευθείας επαφή. 

Σηµαν τικός παράγον τας είν αι και η µείωση της ηχ ορύπαν σης από τα τρέν α µιας και είτε µέσω των  σηράγ-
γων  σε Σεπόλια και Αγίους Αν αργύρους, είτε µέσω των  ηχ οπετασµάτων , οι κάτοικοι πέριξ των  περιοχ ών  θα
έχ ουν  σηµαν τικά µικρότερη όχ ληση σε σχ έση µε το παρελθόν .

Επίσης θα µπορούν  ν α δροµολογηθούν  πολλά περισσότερα επιβατικά και εµπορευµατικά τρέν α από την
Αθήν α και βόρεια µε ευεργετικές επιδράσεις στην  εµπορικότητα του µέσου και τα έσοδα σε ΟΣΕ ως διαχ ειρι-
στή της υποδοµής.

Αν αφορικά µε το τµήµα Αθήν α-Πειραιάς, αποµέν ουν  δύο βασικά έργα (που δεν  επηρεάζουν  τις επιβατικές
ή εµπορευµατικές µεταφορές) που θα εξασφαλίσουν  ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια.

Συνεχί ζεται  στη σελ. 4 
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Η
Ελληνική Αστυνοµία, λόγω της αυξηµένης
κίνησης των εκδροµέων, από και προς τα αστικά
κέντρα, ενόψει της περιόδου εορτασµού της

Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύµατος 2018, λαµβάνει
αυξηµένα µέτρα Τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο της
Χώρας, µε σκοπό την ασφαλή µετακίνηση των πολιτών
και την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων.

Η εκπόνηση των µέτρων πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασµού του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, για πλήρη και
συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισµό και εποπτεία όλων
των Υπηρεσιών Τροχαίας προκειµένου να εξασφαλιστούν
οι συνθήκες οµαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας
στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας.

Ειδικότερα, ο σχεδιασµός των µέτρων περιλαµβάνει:

· Αυξηµένη τροχονοµική αστυνόµευση του οδικού δικ-
τύου σε τοµείς, µε βάση τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές
συνθήκες κάθε περιοχής.

· Αυξηµένη αστυνοµική παρουσία και στοχευµένη
αστυνόµευση στα σηµεία του οδικού δικτύου, όπου παρ-
ατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων.

· Αυξηµένα µέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους των
µεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται µεγάλη
κίνηση οχηµάτων.

· Ρύθµιση της κυκλοφορίας µε πεζούς τροχονόµους, σε
βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής
συµφόρησης.

· Συνεργεία της Τροχαίας θα διενεργούν ειδικούς και 

γενικούς ελέγχους (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση
επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα,
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προ-
σπέρασµα, κ.λπ., καθώς και παραβάσεων που ευθύνονται
για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχηµάτων, όπως
η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).

· Αυξηµένα µέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρ-
είται µαζική κίνηση επιβατών (αεροδρόµια, λιµάνια, σταθ-
µοί, κ.λπ.)

· Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και αυξηµένα µέτρα
Τροχαίας, σε περιοχές όπου θα πραγµατοποιηθούν εορ-
ταστικές εκδηλώσεις.

· Παρουσία τροχονόµων στους Σταθµούς ∆ιοδίων της
Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενηµέρ-
ωση και την παροχή συµβουλών στους οδηγούς και τους
συνεπιβάτες.

· Ενηµέρωση των πολιτών µέσω του Γραφείου Τύπου,
σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία
πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφ-
οριακών και άλλων προβληµάτων.

Επισηµαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής των
µέτρων, θα βρίσκονται σε αυξηµένη επιχειρησιακή
ετοιµότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα µέσα της
Ελληνικής Αστυνοµίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας
Αστυνόµευσης.

Συγκεκριµένα, θα διατεθούν περιπολικά, µοτοσικλέτες
και συµβατικά οχήµατα, µε το ανάλογο προσωπικό και
εξοπλισµό για την αποτελεσµατική αστυνόµευση του οδι-
κού δικτύου της Χώρας.

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορ-
εύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιµου
φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως ακολούθως: (Σχετικό το
από 23-05-2018 ∆ελτίο Τύπου)

· Την Παρασκευή (25-5-2018): 16:00 – 22:00 για το
ρεύµα εξόδου.

· Το Σάββατο (26-5-2018): 08:00 – 13:00 για το ρεύµα
εξόδου.

· Την Κυριακή (27-05-2018) δεν ισχύουν απαγορεύσεις.

· Την ∆ευτέρα (28-5-2018): 16:00 – 23:00 για το
ρεύµα εισόδου.

Οδηγώ µε Ασφάλεια σηµαίνει:

· Μαθαίνω και εφαρµόζω τον Κ.Ο.Κ..

· ∆εν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευµατώδη
ποτά.

· Σέβοµαι τα όρια ταχύτητας.

· ∆εν κάνω αντικανονικά προσπεράσµατα.

· ∆εν παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη.

· Σταµατώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.

· ∆ίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.

· Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των τροχονό-
µων.

· Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.

· Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισµα του αυτοκινή-
του και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.

· Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συνεπιβάτης σε
µοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος.

· Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχηµα που θα
οδηγήσω.

Υπενθυµίζεται ότι η σωστή οδική συµπεριφορά των
οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας
είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή
µετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων
ατυχηµάτων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 3 

Το πρώτο έργο αφορά την  υπογειοποίηση και του τµήµατος Αθήν α-Ρουφ, µήκους 2χ λµ περίπου, που περι-
λαµβάν ει και την  κατασκευή εν ός υπόγειου προαστιακού σταθµού στο ύψος του Κεραµεικού (που θα συν δέε-
ται µε τον  υφιστάµεν ο Σταθµό Μετρό). Το έργο αυτό έχ ει µελετηθεί από τον  ΟΣΕ.

Το δεύτερο έργο αφορα την  πλήρη αν ισοπεδοποίηση και σηµατοδότηση του τµήµατος Αθήν α-Πειραιάς. Σήµε-
ρα το τµήµα αυτό είν αι πλήρως ηλεκτροκιν ούµεν ο και µπορεί επαρκώς ν α εξυπηρετήσει προαστιακές και υπε-
ραστικές διαδροµές, παραµέν ουν  όµως ισόπεδες διαβάσεις στην  περιοχ ή της Λεύκας, του Ρέν τη και του Ταύρ-
ου. Αυτά τα δύο έργα προς το παρόν  δεν  έχ ουν  κάποιο προγραµµατισµό αλλά αν αµέν εται ν α µας απασχ ολή-
σουν  στο µέλλον .

Τροχαία: Αυξηµένα µέτρα ενόψει του τριηµέρου του Αγίου Πνεύµατος

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ
ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Ανακοίνωση 
Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα διοίκηση του Σωµα-
τείου Εθελοντική Οµάδα Νεοκτίστων Ασπροπύρ-
γου έτος ιδρύσεως 2018 είναι η εξής: 
1. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΤΑΜΙΑΣ: ΘΕΟ∆ΩΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
5. ΜΕΛΟΣ: ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
6. ΜΕΛΟΣ: ΠΑΤΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΜΕΛΟΣ : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Και ευχόµαστε να έχουµε µια καλή συνεργασία
σε όλους τους τοµείς για την καλύτερη επίλυση
των προβληµάτων που υπάρχουν στα Νεόκτιστα
και ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Μετά τιµής για το ∆.Σ. του Σωµατείου 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  ττωωνν  
ννααυυππηηγγεείίωωνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  έέξξωω  ααππόό  ττοο  ΥΥΕΕΘΘΑΑ

ΣΣυγκέντρωση διαµαρτυρίας πραγµα-
τοποίησαν την Τρίτη το πρωί εξω
από το υπουργείο Εθνικής Αµυνας

εργαζόµενοι των ναυπηγείων Ελευσίνας.
Αντιπροσωπεία των εργαζοµένων συναν-

τήθηκε µε τον αναπληρωτή υπουργό Εθνι-
κής ‘Αµυνας, Φώτη Κουβέλη, για να του
παραθέσουν τα αιτήµατα τους.

Θυµίζουµε εδώ πως οι εργαζόµενοι στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας εδώ και καιρό
κρούουν κώδωνα κινδύνου για την ολοκ-

λήρωση του προγράµµατος ναυπήγησης των πυραυλακάτων του ΠΝ και ζητούσαν από τον ΑΝΥΕΘΑ
Φώτη Κουβέλη συνάντηση. Το αίτηµα είχε τεθεί τέσσερις φορές από την ηµέρα που ο κ.Κουβέλης ανέ-
λαβε τα καθήκοντά του, αλλά συνάντηση δεν έχει γίνει.

Ο
Υπουργός Εσωτερικών , Πάν ος Σκουρλέτης, συν αν τήθηκε µε τους εκπρ-
οσώπους των  Σωµατείων  των  συµβασιούχ ων  εργαζοµέν ων  στην  καθαριότ-
ητα των  δηµόσιων  σχ ολείων  από την  Αθήν α και την  Περιφέρεια, οι οποίοι

συν οδεύον ταν  από την  Οµοσπον δία Ιδιωτικών  Υπαλλήλων  Ελλάδας (ΟΙΥΕ).
Από την  πλευρά των  εργαζοµέν ων  τέθηκε το διαρκές αίτηµα για µόν ιµη και σταθ-

ερή εργασία, σε συν δυασµό µε την  αν τιµετώπιση άµεσων  προβληµάτων  τα οποία
σχ ετίζον ται µε τις συν θήκες εργασίας, τις πληρωµές, την  στέρηση εργασιακών  δικαι-
ωµάτων .

Ο Υπουργός Εσωτερικών  αν ακοίν ωσε ότι το υπουργείο εξετάζει συγκεκριµέν ες
βελτιώσεις στο υφιστάµεν ο πλαίσιο απασχ όλησης µέχ ρι την  εξεύρεση οριστικής
λύσης στο θέµα της σχ έσης εργασίας. Παράλληλα, επεξεργάζεται µία πρότυπη
σύµβαση εργασίας για όλη την  επικράτεια, µε την  οποία θα καθορίζον ται επακριβώς
τα καθήκον τα των  εργαζοµέν ων , προκειµέν ου ν α αποφευχ θεί η σηµεριν ή παν -
σπερµία συµβάσεων , οι οποίες δύν αται ν α οδηγούν  σε εργαζόµεν ους διαφορετικών
«ταχ υτήτων », παρότι το αν τικείµεν ο εργασίας είν αι ίδιο.

Ο κ. Σκουρλέτης κάλεσε τους εκπροσώπους των  σωµατείων  και της Οµοσπον δίας
σε συν εργασία και ως προς την  καταγραφή των  περιπτώσεων  που δεν  παρέχ ον ται
Μέσα Ατοµικής Προστασίας από τους ∆ήµους, προκειµέν ου το υπουργείο ν α συµβά-
λει στη συν ολική προσπάθεια ώστε όλοι οι εργαζόµεν οι ν α τα λάβουν .

Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών  επεσήµαν ε ότι το ζήτηµα της εργασιακής σχ έσης
είν αι ιδιαίτερα σηµαν τικό και στόχ ος είν αι η επίλυσή του µε τέτοιο τρόπο ώστε ν α
µην  αµφισβητείται η λύση, αλλά και στον  κατάλληλο χ ρόν ο, προκειµέν ου ν α είν αι
περισσότερες οι διαθέσιµες επιλογές.

ΈΈρρχχεεττααιι  ηη  ““““ππππρρρρόόόόττττυυυυππππηηηη”””” σσύύµµββαασσηη  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττοουυςς  σσυυµµββαασσιιοούύχχοουυςς  ∆∆ήήµµωωνν

∆υτική Αττική - Νέα Πέραµος:

ΠΠρροοχχωωρράά  ττοο  έέρργγοο  
γγιιαα  τταα  όόµµββρριιαα  ύύδδαατταα!!

Σ
ύµφωνα µε νεότερη ανάρτηση του Αντι-
περιφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Γιάννης
Βασιλείου, η  Περιφέρεια Αττικης,

προχωρά στην υλοποίηση ενος ακόµα έργου
που κρατα από τις αρχές της δεκαετίας του
2000!
Πρόκειται για 'την κατασκευή αποχετευτικού

δικτύου οµβρίων στο Ακρογιάλι Νέας Περά-
µου,' προυπολογισµού 5.600.000,00 ευρώ,
του οποίου εξασφαλίστηκαν όλες οι αδειοδοτ-
ησεις!
Μετά από απόφαση της οικονοµικής επ ιτρο-

πής, για τους όρους της διακήρυξης, έρχεται η
∆ηµοπράτηση πλέον της εργολαβίας που θα
γίνει τον επόµενο µήνα απο την Περιφέρεια
Αττικής, η οποία θα αναλάβει και την υλο-
ποιηση του έργου!

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής               

Έχ ον τας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε σε  συν εδρίαση την  Τρίτη 29 Μαίου
2018  και ώρα 19:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας, προκειµέν ου ως αρµόδια Επιτροπή ν α συζητήσουµε
και ν α πάρουµε  απόφαση στα παρακάτω θέµατα   της ηµερήσιας διάταξης: 
1. Γν ωµοδότηση περί έγκρισης χ ορήγησης θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Σουλίου 5 στην
∆ηµοτική Εν ότητα Ελευσίν ας.
2. Γν ωµοδότηση για κοπή ή µη δέν δρων  σε κοιν όχ ρηστους χ ώρους της ∆ηµοτικής Εν ότητας Ελευσίν ας
& Μαγούλας.
3. Λήψη απόφασης για αν άκληση ή µη άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος
(Αν αψυκτήριο) ιδιοκτησίας κας. ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ. 
4. Λήψη απόφασης για αν άκληση ή µη άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος
(Super Market)  της εταιρείας ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
5. Λήψη απόφασης για αν άκληση ή µη άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος
(ΚΥΛΙΚΕΙΟ 8ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ιδιοκτησίας κας. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ. 
6. Λήψη απόφασης για αν άκληση ή µη άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε παρασκευαστήριο) ιδιοκτησίας κας. ΤΑΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ. 



Στα πλαίσια του δεύτερου
Μαραθωνίου Καινοτοµίας
City Challenge

Crowdhackathon Smartcity 2 που
διοργανώνει η Κεντρική Ένωση
∆ήµων Ελλάδας από 28 Ιουνίου έως
1 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισµού
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
διοργανώνεται Μαθητικός
∆ιαγωνισµός Καινοτοµίας για τις
έξυπνες πόλεις.

Καλούµε όλες τις φίλες και φίλους
µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων να
συµµετέχουν στον µαθητικό
διαγωνισµό καινοτοµίας στέλνοντας
τις ιδέες και τις προτάσεις τους για τη
βελτίωση των πόλεων και της
καθηµερινότητάς µας.

Τρόπος συµµετοχής:

Συµµετέχετε µε πρόταση που
αφορά τις έξυπνες πόλεις
επιλέγοντας κάποια ενδεικτική
ενότητα ή άλλη θεµατική που αφορά
τις πόλεις.

Στείλτε την ιδέα σας στην φόρµα

συµµετοχής (εδώ) έως 10/6/2018.
Η ιδέα σας µπορεί να περιλαµβά

νει pdf / ppt αρχείο παρουσίαση
έως 10 σελίδες και προτείνεται να
περιέχει φωτογραφίες, σχήµατα κλπ.

Η παρουσίαση µπορεί να καλύπτει
τα παρακάτω:

Σύνοψη της ιδέας
Οφέλη για τους πολίτες
Οφέλη για την πόλη µου
Παράδειγµα εφαρµογής

Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει
µε βάση την καινοτοµία, τη
δηµιουργικότητα και τη δυνατότητα
εφαρµογής της ιδέας.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα
ειδοποιήσει τις οµάδες που θα
προκριθούν προκειµένου να
παρουσιάσουν την ιδέα τους στο
κοινό στις 30 Ιουνίου 2018 Κέντρο
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος.

Η οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει
το πολύ 6 µαθητές.

Θεµατικές ενότητες

Περιµένουµε προτάσεις και ιδέες
που σχετίζονται µε µία ή περισσότερ

ες από τις παρακάτω θεµατικές
ενότητες:

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις
πόλεις

Φιλικός ∆ήµος
Βελτιώνω το περιβάλλον
∆ηµόσια υγεία
∆ίνω λύση σε ένα πρόβληµα που

αντιµετωπίζω καθηµερινά (πχ µια
λάµπα που δεν δουλεύει, ένας
γεµάτος κάδος κοκ)

Βραβεία και δώρα
Θα διακριθούν µέχρι 6 οµάδες οι

οποίες θα κερδίσουν δώρα:
Ποδήλατα
Drones
Ροµπότ
Φωτογραφικές Μηχανές
Tablet
Ηχοσυστήµατα
Βιβλία τεχνολογίας
Συνδροµές µέλους στο Κέντρο

Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

∆ήµος Χαϊδαρίου
«Ειρήνη» του Αριστοφάνη

στη Στέγη Πολιτισµού
Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών µε την Πειρα-

µατική Σκηνή Ιοβάκχος και σε συνεργασία µε το
∆ήµο Χαϊδαρίου παρουσιάζουν την αριστουργηµα-
τική κωµωδία του Αριστοφάνη «Ειρήνη» το Σάβ-
βατο 26 Μάη 2018 στις 20:00 στη Στέγη Πολιτι-
σµού (πρώην ΝΕΛΕ Κολοκοτρώνη 36)

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Τιτίκα Σαριγκούλη
Παίρνουν µέρος (µε σειρά εµφάνισης): Αλέξης

Μαρτζούκος, ∆ηµήτρης Τσοϊδάκης, Θανάσης
Παπαστάθης, Ανδρέας Μοντέζ, Τιτίκα Σαριγκούλη,
Νίκος Ιωσήπου, Τίµος Ζάτσεφ, ∆ηµήτρης Παπα-
ηλιού, Στέλλα Θανοπούλου, Κατερίνα Καλλέργη,
Χρυσούλα Μπαλατσούρα, Κατερίνα Ροδίτη και
Κωνσταντίνα Στεφανίδου

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Α
πό τις 18/5 έως τις 21/5 ο Σύλλογος Νέων
Φυλής διοργάνωσε σε συνεργασία µε τον
∆ήµο Φυλής, το 3ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ

Χειροποίητων προϊόντων στα Άνω Λιόσια.

Φέτος,για πρώτη φορά το Φεστιβάλ πραγµατο-
ποιήθηκε στην οδό Αχαρνών,στη πλατεία ∆ηµα-
ρχείου.

Η παραπάνω κίνηση έγινε µε σκοπό τη υπο-
στήριξη των συνδηµοτών µας και της τοπικής αγο-
ράς.Εκατοντάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν τους

εκθέτες µας και  προµηθεύτηκαν δώρα που
δηµιουργήθηκαν µε αγάπη και µεράκι.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε:

Τον ∆ήµο Φυλής
Τη ∆ηµοτική Αστυνοµία
Τον κ.Παναγιώτη Λουµακη
Και τέλος όλους τους εκθέτες µας και όλους

εσάς που βρεθήκατε κοντά µας.
Εις το επανιδείν!

ΜΜααθθηηττιικκόόςς  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµόόςς  ΚΚααιιννοοττοοµµίίααςς  ααππόό  
ττηηνν  ΚΚεεννττρριικκήή  ΈΈννωωσσηη  ∆∆ήήµµωωνν  ΕΕλλλλάάδδααςς

Όλο το µεράκι του Συλλόγου Νέων Φυλής Όλο το µεράκι του Συλλόγου Νέων Φυλής 
Στο 3ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χειροποίητων προϊόντων στα Άνω Λιόσια.

∆ήµος Άγιων Αναργύρων - Καµατερού :

Νέα παιδική χαρά στα Μυκονιάτικα!

Παραδόθηκε σε χρήση των κατοίκων της γειτονιάς
Μυκονιάτικα, η νέα Παιδική Χαρά επί της οδού
Φλέβας. Με όµορφα και ασφαλή όργανα,
µε ελαστικό τάπητα ασφαλείας, µε παγκάκια για την
ανάπαυση των παιδιών και των συνοδών τους.
Έργα και παρεµβάσεις σε τοπική κλίµακα που

κάνουν καλύτερη την καθηµερινότητα και την ποι-
ότητα της ζωής στις γειτονιές του ∆ήµου. 



Πέµπτη 24 Μαΐου 2018 θριάσιο-7  

ΜΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Με απόλυτη συναίσθηση της τιµής που οφείλει η κοινωνία, στη Μητέρα και ειδικά στην εργαζόµενη
Μητέρα,  τιµήθηκε η γιορτή της Μάνας, από την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Ασπροπύρ-

γου (Κ.Ε.∆.Α.) στους Βρεφικούς Σταθµούς και στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του ∆ήµου.  
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη και ο Αντιπρόεδρος, κ. Αντώνιος Κοναξής, επισκέφθηκαν

τις δοµές του ∆ήµου όπου µοίρασαν λουλούδια και ευχήθηκαν  σε όλους τους παραβρισκόµενους. Απ’
την πλευρά τους, οι Παιδαγωγοί, µε τη βοήθεια των Παιδιών κατασκεύασαν και µοίρασαν στους Γονείς,
συµβολικά, υπέροχα δώρα που έφτιαξαν µε τα χέρια τους. 

Η κ. Μαυρίδη ευχήθηκε σ’ όλους Χρόνια Πολλά και ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της, που
καταθέτουν εργασία και ψυχή καθηµερινά για τη σωστή φροντίδα των παιδιών, στους Βρεφονηπιακούς
και τους Παιδικούς Σταθµούς που λειτουργούν, ο ∆ήµος και η Κοινωφελής Επιχείρησή του. 

Soccer Schools Soccer Schools 
Οι προπονητές του Α.Σ. Ευκλείδη, 

παρακολούθησαν το 2ο επιµορφωτικό
σεµινάριο της ΠΑΕ Ατρόµητος

Με αµείωτο το ενδιαφέρον, όλοι οι προπονητές του
Α.Σ. Ευκλείδη, παρακολούθησαν το 2ο
επιµορφωτικό σεµινάριο της ΠΑΕ Ατρόµητος, για

τους προπονητές του δικτύου των soccer schools. Το
σεµινάριο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του προπονητικού
κέντρου της ΠΑΕ Ατρόµητος κατά τις ηµεροµηνίες 17 & 18
Μαΐου 2018.

Η πρώτη ηµέρα αποτελούσε εκπαίδευση θεωρητικού
περιεχόµενου και ασκήσεις επί χάρτου, ενώ η δεύτερη ήταν
αφιερωµένη στην πράξη. Την δεύτερη ηµέρα ο προπονητής
της Κ20 κος Σεροπιάν, παρουσίασε τη µεθοδολογία
ανάπτυξης του επιθετικού παιχνιδιού στο σύστηµα 4-2-3-1
ενώ ο κος Μπεκρής Ευάγγελος καθηγητής του
Πανεπιστηµίου, παρουσίασε την κλιµάκωση ενός πλούσιου
ασκησιολόγιου, για την διδασκαλία του 2 εναντίον 1 στις
ηλικίες Κ10 και Κ12.

Μεγάλη τιµή για την ακαδηµία µας, όντας πλέον το πιο
παλιό µέλος από τα 26 ενεργά µέλη του δικτύου των Soccer
Schools της ΠΑΕ Ατροµήτου, (που µαζί µε την ακαδηµία της
Μυκόνου) κλήθηκε να απευθύνει χαιρετισµό κατά την
έναρξη του 2ου επιµορφωτικού σεµιναρίου προπονητών. Ο
προπονητής µας Αναστάσιος Κίτσιος, απευθυνόµενος σε
ένα ακροατήριο προπονητών από όλη την Ελλάδα, έκανε
µία σύντοµη ανασκόπηση στην επιτυχηµένη 4ετή
συνεργασία του Ευκλείδη µε την ΠΑΕ Ατρόµητος, εξήρε τη
σπουδαιότητα της διοργάνωσης ενός σεµιναρίου τόσο
υψηλού επιπέδου και ευχήθηκε την επιτυχή (όπως και
εγένετο) έκβαση του.

Όλοι οι προπονητές των σχολών απ’ όλη την Ελλάδα,
όπως και οι προπονητές της δικής µας ακαδηµίας, κ.κ.
Κίτσιος Αναστάσιος, Χατζής Γεώργιος, Σαµπάνης Κων/νος
και Σκληρός ∆ηµήτριος, έφυγαν µε τις καλύτερες εντυπώσεις
έχοντας παρακολουθήσει ένα διήµερο σεµινάριο υψηλού
επιπέδου. 

Το δίκτυο του Ατροµήτου διαρκώς µεγαλώνει και
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Μ
ία εξαιρετικά
σ η µ α ν τ ι κ ή
συν εργασία υλο-

ποιήθηκε µεταξύ της
Forthnet, της εταιρείας
που έφερε το internet
και τη συν δροµητική
τηλεόραση στην  Ελλά-
δα και του εν εργειακού
oµίλου Εταιριών
«Ελλην ικά Πετρέλαια» . 

Η Forthnet, αξιο-
ποιών τας το σύγχ ρον ο
ιδιόκτητο δίκτυο
οπτικών  ιν ών  της, σχ εδίασε και υλοποίησε µε επιτ-
υχ ία το σηµαν τικό και τεχ ν ολογικά σύν θετο έργο,
που στοχ εύει στην  αποτελεσµατικότερη λειτουργία και
επικοιν ων ία όλων  των  κεν τρικών  εγκαταστάσεων
των  ΕΛΠΕ στην  Ελλάδα, την  Κύπρο και τα Βαλκάν ια.

Το έργο αφορά στην  κάλυψη των  τηλεπικοιν ων ιακών
αν αγκών  και των  εν ν έα  κεν τρικών  εγκαταστάσεων
των  Ελλην ικών  Πετρελαίων , εκ των  οποίων  τέσσερις
βρίσκον ται στην  Ελλάδα, µία  στην  Κύπρο και τέσσε-
ρις στην  περιοχ ή των  Βαλκαν ίων .

Για τη διασύν δεση και την  εσωτερική επικοιν ων ία
όλων  των  παραπάν ω σηµείων , υλοποιήθηκαν  και
παρέχ ον ται πλέον  υπηρεσίες MPLS VPN µέσω
κυκλωµάτων  οπτικής ίν ας της Forthnet, πλήρως προ-
στατευµέν ες, σε επίπεδο κυκλωµάτων  και εξοπλι-

σµού.
Για τα σηµεία των  Βαλ-

καν ίων , µάλιστα,
παρέχ ον ται υπηρεσίες
International MPLS
VPN, µε την  προστασία
ν α παρέχ εται µέσω των
διεθν ών  διασυν δέσεων
(NNI) της Forthnet σε
Σόφια και Φραν κφούρτη.

Για την  πρόσβαση στο
Internet, έχ ουν  υλοποι-
ηθεί δύο απολύτως προ-
στατευµέν ες υπηρεσίες

υψηλής, συµµετρικής και εγγυηµέν ης ταχ ύτητας στις
κεν τρικές εγκαταστάσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ, σε Ασπρ-
όπυργο και Μαρούσι, µέσω ιδιόκτητων  οπτικών  ιν ών
της Forthnet. Με σκοπό, µάλιστα, την  αδιάλειπτη
παροχ ή των  υπηρεσιών , η λύση παρέχ εται µε οπτικά
κυκλώµατα διπλής όδευσης και διπλής εισαγωγής εν ώ
προστατεύον ται και κακόβουλες κυβερν οεπιθέσεις,
τύπου DDoS.

Η Forthnet συµβάλλει στην  αν άπτυξη της ελλην ικής
επιχ είρησης και στην  εξυπηρέτηση των  διαρκώς µετα-
βαλλόµεν ων  αν αγκών  της, ως ο πάροχ ος που προ-
σφέρει εξειδικευµέν ες και τεχ ν ολογικά προηγµέν ες
λύσεις, µε δίκτυο και εξοπλισµούς ν έας γεν ιάς.

ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΣΙ

Συνεργασία Forthnet-ΕΛΠΕ για την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Ευθείες απειλές του Ρουβίκωνα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ευθείες απειλές προς τον πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτοξεύει η αναρχι-

κή συλλογικότητα «Ρουβίκωνας».Ειδικότερα, ηγετικό στέλεχος της οµάδας στην προσωπική του σελίδα
στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ότι είναι να πούµε στον Μητσοτάκη, θα του το πούµε
από κοντά και σύντοµα».

Με αφορµή δηλώσεις του προέδρου της Νέας ∆ηµοκρ-
ατίας για την  επίθεση του Ρουβίκων α στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, το ηγετικό στέλεχ ος σχ ολιάζει: «Ο Μητσο-
τάκης έβγαλε.. τηλεοπτικό διάγγελµα για µας.

Το ακροδεξιό-ν εοφιλελεύθερο υβρίδιο της Ν∆ στα
καλύτερα του. Εµείς δεν  βγάζουµε διαγγέλµατα. Ότι είν αι
ν α πούµε στον  Μητσοτάκη θα του το πούµε από κον τά
και σύν τοµα».

Σηµειών εται πως το τελευταίο διάστηµα, το συγκεκρι-
µέν ο στέλεχ ος εκτοξεύει συν εχ ώς απειλές µέσω µην υµά-
των  του στο διαδίκτυο. Χθες, Τρίτη, έκαν ε λόγο για ν έες
επιθέσεις µε τις οποίες θα επαν έλθει ο Ρουβίκων ας.

«Το ισόγειο του συµβουλίου της επικρατείας ισο-
πεδώθηκε. ∆ώσαµε έν α µήν υµα σε όλα αυτά τα λαµόγια-

δικαστές που συζητούσαν  εκείν η την  ώρα στον  δεύτερο όροφο το πετσόκοµα των  συν τάξεων . Είµαστε ικαν ο-
ποιηµέν οι που µε τις µικρές µας δυν άµεις γίν αµε έστω και για µια στιγµή η φων ή των  γερόν των .∆εν  έχ ετε δει
τίποτα ακόµαI» αν έφερε σε αν άρτησή του στο Facebook  αν αφερόµεν ος στην  επίθεση στο ΣτΕ.

Λαµία-Λάρισα & Αττική: 
ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκαανν  δδυυοο  σσππεείίρρεεςς  
πποουυ  ««έέσσππρρωωχχνναανν»»  ηηρρωωίίννηη

∆
ρούσαν  παράλληλα, αλλά τροφοδοτούσαν  η µια
την  άλλη µε ποσότητες ν αρκωτικών , οι δυο
εγκληµατικές οργαν ώσεις που εξαρθρώθηκαν  µετά

από πολύµην η έρευν α της Ασφαλείας, στο πλαίσιο
συν τον ισµέν ης επιχείρησης η οποία εκτυλίχθηκε ταυ-
τόχρον α στη Λαµία, τη Λάρισα και την  Αττική µε τη
συµµετοχή αστυν οµικών  της Ασφαλείας Λαµίας και Λάρι-
σας, των  τµηµάτων  Αταλάν της και Στυλίδας, της
Ο.Π.Κ.Ε. και της ∆ίωξης Ναρκωτικών  Αττικής.

Ως αρχηγός της πρώτης οργάν ωσης φέρεται έν ας
39χρον ος που συν ελήφθη σε περιοχή της Λαµίας, όπως
και άλλοι έξι άν δρες και δύο γυν αίκες ηλικίας 25 ως 42
χρόν ων , όλοι Έλλην ες. Η σπείρα δρούσε από τις αρχές
του έτους, διακιν ών τας σε χρήστες της Φθιώτιδας ηρωίν η
που προµηθευόταν  από την  δεύτερη οργάν ωση η οποία
είχε έδρα τη Λάρισα. Όπως υπολογίζεται, τους τελευταίο-
υς τρεις µήν ες «έσπρωξε» τουλάχ ιστον  έν α κιλό και 240
γραµµάρια ηρωίν ης, αποκοµίζον τας κέρδη ύψους 35.000
ευρώ.

Για την  δεύτερη οργάν ωση, συν ελήφθη στη Λάρισα
έν ας 33χρον ος Έλλην ας και ταυτοποιήθηκαν  άλλοι τρεις
Έλλην ες ηλικίας 56, 45 και 51 χρόν ων  και ερευν ών ται τα
στοιχεία ταυτότητας άλλων  δύο. Ο 56χρον ος, που κρα-
τείται ήδη σε φυλακή όπως και ο 45χρον ος για παρόµοια
υπόθεση διακίν ησης ν αρκωτικών , φέρεται ως αρχηγικό
στέλεχος της σπείρας που δρούσε από τις αρχές του
έτους στην  ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και εκτιµάται
ότι διακίν ησε τουλάχ ιστον  880 γραµµάρια ηρωίν ης από
τα οποία «έβγαλε» 8.800 ευρώ.

Όλοι οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα
Πρωτοδικών  Λαµίας ο οποίος τους απήγγειλε κατηγορίες
για σύσταση και συµµετοχή σε εγκληµατική οργάν ωση
και για παραβάσεις της ν οµοθεσίας περί ν αρκωτικών .
Κατά τη διάρκεια πλήθους ερευν ών  σε σπίτια στο
πλαίσιο της εκτεταµέν ης επιχείρησης, εν τοπίστηκε έν α
πλήρες εργαστήριο για τη ν όθευση και τυποποίηση της
ηρωίν ης που αποτελούν ταν  από µια αυτοσχέδια µεταλ-
λική πρέσα, µεταλλικούς γρύλους, καλούπια, πλάκες και
σφιγκτήρες.

Συν ολικά, κατασχέθηκαν  111,8 γραµµάρια ηρωίν ης,
έν α κιλό και 406,1 γραµµάρια µιας ουσίας σε µορφή
«βράχου» που χρησιµοποιείται για την  ν όθευση της
ηρωίν ης, 94,9 γραµµάρια ακατέργαστης κάν ν αβης, τρία
χασισόδεν τρα, 342,5 ml µεθαδόν ης, µικροποσότητα
κοκαΐν ης, 25 ν αρκωτικά χάπια, πέν τε φυσίγγια διαφόρ-
ων  διαµετρηµάτων , µια ξιφολόγχη, πλήθος κιν ητών  και
καρτών  σύν δεσης και 2.140 ευρώ προερχόµεν α από
την  διακίν ηση ν αρκωτικών .
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ΟΝέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός
για την Προστασία των Προσω-
πικών ∆εδοµένων (GDPR) είναι

προ των πυλών καθώς θα εφαρµοσθεί
άµεσα στις 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα
Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται
εσωτερική νοµοθετική εναρµόνιση), αντι-
καθιστώντας τους υφιστάµενους νόµους
για την προστασία των δεδοµένων.

Αυτό σηµαίνει ότι από την Παρασκευή
κάθε επιχείρηση/οργανισµός που επεξε-
ργάζεται προσωπικά δεδοµένα Ευρω-
παίων πολιτών θα πρέπει να είναι σε θέση
να αποδείξει ότι έχει συµµορφωθεί πλήρ-
ως µε τις επιταγές του νέου Κανονισµού,
σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να
αναλάβει στο ακέραιο την ευθύνη που
απορρέει τόσο από την µη τήρησή του,
όσο και από την πληµµελή εφαρµογή του
και φυσικά να υποβληθεί στα σοβαρότατα
πρόστιµα που προβλέπονται.

Ο νέος κανονισµός περιέχει περισσότε-
ρες ειδικές αναφορές στις επεξεργασίες
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για το
σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας και
υπογραµµίζει ότι το σύνολο των διατά-
ξεων του εφαρµόζεται στις επεξεργασίες
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για το
σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
σχετικά µε την υγεία συµπεριλαµβάνονται
στις ειδικές κατηγορίες δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα, δηλαδή στα λεγόµε-
να ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού, τα
οποία χαίρουν αυξηµένης προστασίας σε
σχέση µε τα απλά δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα.

Επισηµαίνει ότι για τα ευαίσθητα δεδο-
µένα ισχύει η αρχή ότι απαγορεύεται
καταρχήν η επεξεργασία τους και επιτρέ-
πεται µόνο κατ’ εξαίρεση, για λόγους που
περιοριστικά προβλέπει ο νόµος.

Μπαίνει τέλος σε τηλεφωνικές
απαντήσεις για τα αποτελέσµατα
ιατρικών εξετάσεων, αποτελέσµατα
εξετάσεων ασθενών που αποστέλ-
λονται µε email χωρίς να είναι κρυ-
πτογραφηµένα, ή παραλαµβάνονται
από συγγενείς ασθενών χωρίς αυτοί
να είναι εξουσιοδοτηµένοι.

Ο ειδικός επιστήµονας στην Αρχή Προ-
στασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακ-
τήρα, Χ. Ζωγραφόπουλος ανέφερε πρό-
σφατα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακ-
τήρα που αφορούν την υγεία θεωρείται
ότι έχουν «υψηλή εµπορική αξία» για πολ-
λούς υπευθύνους επεξεργασίας (ως
εργοδότες, ως φαρµακευτικές εταιρείες,
ως ασφαλιστικές εταιρ

είες, κλπ) γιατί µπορούν να επηρεά-
σουν την ικανότητα του προσώπου για
εργασία, για ασφάλιση, κλπ. Μπορούν,
ακόµα, σε µαζική µορφή (big data) να
χρησιµεύσουν σε τοµείς όπως οι κλινικές
µελέτες και η παραγωγή φαρµάκων.

«Υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων
που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη γνώση
ιατρικών δεδοµένων πολιτών. Για παρά-
δειγµα ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες
(γι’ αυτό έχουν αυξηθεί οι ασφαλίσεις
δανειοληπτών), αλλά και πολλοί εργοδό-
τες. Χρειάζεται να διασφαλιστεί η προ-
στασία των προσωπικών δεδοµένων, η
αποκάλυψη να γίνεται µόνο όταν υπάρχει
έννοµο συµφέρον, ώστε να µην καταλή-
γουµε σε ιατρικό φακέλωµα του πληθυ-
σµού και παράλληλα, να αποφευχθούν
ευγονικού τύπου πρακτικές (πχ να ασφ-
αλίζονται, να δανείζονται ή να εργάζονται

οι απολύτως υγιείς)».Όπως αναφέρει ο

κ. Ζωγραφόπουλος, µέχρι τώρα οι παρα-
νοµούντες έµπαιναν σε µια λογική στάθµι-
σης κόστους ζηµίας. «Εφόσον πίστευαν
ότι τα πρόστιµα που θα τους επιβληθούν
θα είναι χαµηλά, η κύρωση δεν λειτουρ-
γούσε αποτρεπτικά. Τώρα µε την αύξηση
των προστίµων θα επιδιωχθεί να παταχθ-
ούν τα φαινόµενα παρανοµίας».

Αλλαγή στον τρόπο λήψης αποτε-
λεσµάτων ιατρικών πράξεων

Μεταξύ των αλλαγών που θα επιφέρει η
εφαρµογή του νέου κανονισµού, είναι και η
διαδικασία λήψης αποτελεσµάτων ιατρικών
εξετάσεων. Ήδη, αρκετές Μονάδες Υγείας,
στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, σταµάτ-
ησαν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα απο-
τελέσµατα εξετάσεων, ενώ για την παραλα-
βή τους από τρίτο πρόσωπο, ζητούν εξου-
σιοδότηση.

Τα αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων
καταρχήν, πρέπει να παραλαµβάνονται
αυτοπροσώπως από τον ασθενή και εάν το
ζητήσει ο ίδιος είναι δυνατή και η αποστολή
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η ορθή πρακ-
τική για να αποφεύγονται διαρροές είναι να
αποστέλλονται κρυπτογραφηµένα
(κλειδώνεις µε τη χρήση λογισµικού, το
«κλειδί» να το έχει ο ασθενής).

«Από τις 25 Μαΐου του 2018 που θα
εφαρµοστεί ο κανονισµός, αν ένα ιδιωτικό
κέντρο υγείας ή ένας γιατρός ή ένα νοσοκο-
µείο χάσει ιατρικά δεδοµένα ή περιέλθουν
σε µη δικαιούµενα πρόσωπα, γίνονται
βαρύτερες οι διοικητικές κυρώσεις (ιδίως
πρόστιµα). Αυτό µπορεί να έχει ως συνέ-
πεια να αυξηθούν και τα ποσά που επιδικά-
ζουν τα δικαστήρια στους θιγόµενους (είτε
ως χρηµατική αποζηµίωση για τη ζηµία που
υπέστησαν ή και χρηµατική ικανοποίηση
για την ηθική βλάβη που υπέστησαν)».

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
-Τι αλλάζει για γιατρούς & ασθενείς από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

ΜΕ ΤΗ ΘΗΛΙΑ
ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΟΙ

∆ΗΜΟΤΕΣ

Και οι ∆ήµοι 
στο χορό των 
ηλεκτρονικών 

πλειστηριασµών

Μετά τις τράπεζες και το δηµόσιο
, µπαίνουν και οι ∆ήµοι στο
χορό των ηλεκτρονικών πλει-

στηριασµών.
Από τη µία έχουν περικόψει την κρατι-

κή επιχορήγηση προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον κατά
60%, χωρία καµία στήριξη στις Κοινωνι-
κές τους ∆οµές και από την άλλη τους
στρέφουν ενάντια στους οικονοµικά εξαθ-
λιωµένους ∆ηµότες τους, για να µαζέψουν
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και να µπορέ-
σουν να συνεχίσουν στοιχειωδώς την λει-
τουργία τους.

Οι ∆ήµοι υποχρεούνται να βγάζουν στο
σφυρί µε ένα µόνο «ΚΛΙΚ» κινητά περιου-
σιακά στοιχεία επιχειρήσεων και δηµοτών
τους που έχουν ληξιπρόθεσµα χρέη και
να επεκταθούν στην εκποίηση ακινήτων
µέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, 

για οφειλές ακόµα και για 500 ευρώ στα
ακίνητα δηµοτών – οφειλετών – εγγυητών
τους.

Είναι ο µεγαλύτερος ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ
της κυβέρνησης προς τους πολίτες από
συστάσεως του Ελληνικού Έθνους, αφού
πέρα του ευτελούς ποσού που µπορεί να
γίνει η αιτία για να χάσει ακόµα και το
σπίτι της µία οικογένεια, δεν προβλέπεται
καµία απολύτως διάκριση σχετικά µε την
ικανότητα και την δυνατότητα του πολίτη
να ανταπεξέλθει στις φοροµπηχτικές και
δυσβάστακτες υποχρεώσεις του.

Ακολουθoυν ορισµένες δηλώσεις από
τη θέση που έχουν πάρει δήµαρχοι :

Πατρέων, όπου µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου απαιτούν νοµοθε-
τική ρύθµιση για την προστασία  της λαϊ-
κής οικογένειας από πλειστηριασµούς και
κατασχέσεις µε γνώµονα την οικονοµική
τους κατάσταση και που να δίνει το
δικαίωµα στα ∆ηµοτικά Συµβούλια, να
αποφασίζουν για διαγραφές οφειλών σε
αυτές που αποδεδειγµένα ούτε µπορούν
ούτε έχουν να πληρώσουν.

Μινώα Πεδιάδος, όπου ο ∆ήµαρχος
οργισµένος είπε δηµόσια, «∆εν θα γίνο-
υµε εµείς το µακρύ χέρι του κράτους, θα
παραιτηθώ σε περίπτωση  που µου επιβ-
ληθεί να κάνω ηλεκτρονικό πλειστηρια-
σµό».

Χερσονήσου, όπου ο ∆ήµαρχος
δήλωσε ότι είναι κάθετα αντίθετος σε ένα
τέτοιο ενδεχόµενο κυρίως για µικρά ποσά
που προέρχονται από νοικοκυριά ή
ιδιώτες.

Αρχανών Αστερουσίων, όπου ο
∆ήµαρχος αναφέρει, «∆εν µπορούµε να
µπαίνουµε στα σπίτια των πολιτών και να
τα βγάζουµε στον πλειστηριασµό» και
ξεκαθάρισε ότι για µικροποσά, ο ίδιος δεν
θα µπει καν στη διαδικασία της αναγκα-
στικής είσπραξης.

Αγίου Νικολάου, όπου ο ∆ήµαρχος
είπε, όταν οι δηµότες φτάνουν στο σηµείο
να µην καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους,
συχνά, δεν έχουν καθόλου χρήµατα στους
τραπεζικούς τους λογαριασµούς και ότι
δεν προτίθεται, σε καµία περίπτωση, να
προχωρήσει σε πλειστηριασµό σε βάρος
δηµότη του.
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ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία

Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια, 23/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:  16631

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού
για  την   αν άδειξη  αν αδόχου

για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
Α.Μ.: 6/2018, προϋπολογι-

σµού 73.792,40 € (συµπ/ν ου
Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Φυλής προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
Τ ΙΜΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» τα
οποία θα  χρησιµοποιηθούν  από
τα  συνεργεία  του  ∆ήµου, για  τις

επισκευές  των  φθορών  των
οδοστρωµάτων  του  οδικού  δικ-
τύου  σε  όλες  τις  ∆ηµοτικές
Ενότητες  του  ∆ήµου  Φυλής,
συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισµού 73.792,40€ (συµπ/νου
Φ.Π.Α. 24%) για τις ανάγκες του
∆ήµου Φυλής.

Στο ∆ιαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν τα κατωτέρω
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτο-
τελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινο-
πραξία ή σε ένωση, η οποία έχει
συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί
σε περίπτωση ανάθεσης του περ-
ιεχοµένου του παρόντος ∆ιαγωνι-
σµού σε αυτήν:

1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του
παρόντος άρθρου. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής από την επιτροπή διενέρ-
γειας διαγωνισµών την

06/06/2018 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00 π.µ.  Ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών ορίζεται
η 10:00 π.µ. και ώρα λήξης η
11:00 π.µ. 

Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία θα τις απο-
σφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές
µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδροµικά
ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T.K. 13341. 

Προσφορές που κατατίθενται
µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληρο-
φορίες παρέχονται και από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γερµανικός Τύπος: Ιταλία όπως Ελλάδα;

Μ
ε ενδιαφέρον ο γερµανικός τύπος παρακολουθεί τις εξελίξεις στην
Ιταλία µετά την επιλογή του Τζουσέπε Κόντε για το αξίωµα του
πρωθυπουργού της χώρας. ∆εν είναι λίγοι οι συντάκτες που εκφ-

ράζουν την ανησυχία τους για τον τρόπο µε τον οποίο η νέα ιταλική κυβέρν-
ηση θα χειριστεί τα οικονοµικά ζητήµατα και πώς αυτά θα επηρεάσουν την
Ευρωζώνη. Ορισµένοι µάλιστα απευθύνουν ήδη προειδοποιήσεις, παρα-
πέµποντας αναπόφευκτα στο παράδειγµα της Ελλάδας.

Η εφηµερίδα Tagesspiegel επισηµαίνει: «Η κρίση της Ιταλίας είναι και
κρίση της Ευρώπης. Βρυξέλλες, Βερολίνο και Παρίσι πρέπει πράγµατι να
κινηθούν περισσότερο προς τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. 

Το µακροχρόνιο δράµα των Αθηνών δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί µε τη
Ρώµη διότι εάν η τρίτη σε µέγεθος οικονοµία της Ευρώπης καταστραφεί, τότε
η ΕΕ κινδυνεύει µε διάλυση. Είναι πάντως κατανοητό ότι η Ιταλία (I) αισθά-
νεται δικαίως ότι έχει αφεθεί µόνη της στο πεδίο της  προσφυγικής κρίσης.
Επιπλέον το 50% της νεανικής ανεργίας στο Νότο καθιστά επιτακτική την
ανάγκη για επενδύσεις στην παιδεία και την εργασία. 

Ο πρόεδρος Μακρόν έχει καταλάβει την ευρωπαϊκή κρίση, αλλά µέχρι στιγ-
µής η καγκελάριος Μέρκελ δεν δίνει απαντήσεις. Στην Ιταλία οι Γερµανοί
θεωρούνται εδώ και καιρό οι ωφεληµένοι της πολιτικής λιτότητας που πλου-
τίζουν σε βάρος άλλων. 

Μόνο όποιος αντιλαµβάνεται αυτή την κριτική, µπορεί να απαιτήσει και από
τους άλλους περισσότερη αυτοκριτική η οποία θα οδηγήσει σε πραγµατικά
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις στη Ρώµη».

∆ιαφορετική η ανάγνωση της εφηµερίδας Straubinger Tagblatt: «Όταν ο
κυβερνητικός συνασπισµός διατυµπανίζει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα χρέη,
αυτό ισοδυναµεί µε προαγγελία κατάχρησης εµπιστοσύνης. Για να το πούµε
ξεκάθαρα: οι σταθερές χώρες του ευρώ -  µε πρώτους φυσικά τους Γερµα-
νούς - µπορούν κάλλιστα να συνεχίσουν να πληρώνουν όσο οι άλλες χώρες
ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους και µε δανεικά. 

Ο πρωθυπουργός Τζουσέπε Κόντε έχει τη φήµη ενός έµπειρου και ταλαν-
τούχου νοµικού και επιστήµονα. Κανονικά θα έπρεπε να γνωρίζει σε πόσο
επικίνδυνο έδαφος κινείται η κυβέρνηση της οποίας πρόκειται να είναι επι-
κεφαλής».

Πηγή: Deutsche Welle 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                     
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία

Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια, 23/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:  16630

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού
για  την   αν άδειξη  αν αδόχου

για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ» 
Α.Μ.:37/2018, προϋπολογι-

σµού 74.365,28€ (συµπ/ν ου
Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Φυλής προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
Τ ΙΜΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ», συνο-
λικού ενδεικτικού προϋπολογι-

σµού 59.972,00 € χωρίς Φ. Π. Α.
24%  (74.365,28 € µε
Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες του
∆ήµου.

Στο ∆ιαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν τα κατωτέρω
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτο-
τελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινο-
πραξία ή σε ένωση, η οποία έχει
συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί
σε περίπτωση ανάθεσης του περ-
ιεχοµένου του παρόντος ∆ιαγωνι-
σµού σε αυτήν:

1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του
παρόντος άρθρου. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής από την επιτροπή διενέρ-
γειας διαγωνισµών την
06/06/2018 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 12:00 π.µ.  Ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών ορίζεται

η 11:00 π.µ. και ώρα λήξης η
12:00 π.µ. 

Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία θα τις απο-
σφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές
µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδροµικά
ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T.K. 13341. 

Προσφορές που κατατίθενται
µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληρο-
φορίες παρέχονται και από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Βύρων ας, 21/05/2018
Αρ. Πρωτ.: 10985

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΑΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΝΠ∆∆ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2018-2020

Ο ∆ήµαρχος Βύρωνα

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρο-
νικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγι-
σµένες προσφορές για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προµήθειας Καυσίµων και ελαιολι-
παντικών προϋπολογισµού
816.080,00€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία
επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ
ΒΥΡΩΝΑ

Είδος αναθέτουσας αρχής:
Ο.Τ.Α.

Οδός: ΚΑΡΑΟΛΗ &
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44, Ταχ.Κωδ.:
16233

Τηλ.:213-2008600, 668, Fax:
210-7669596 (Υπ’όψιν Τµ. Προµ-
ηθειών)

E-mail: promitheies@dimos-

byrona.gr, Ιστοσελίδα:
www.dimosbyrona.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύµβασης υπάρχει
στη διεύθυνση διαδικτύου
www.dimosbyrona.gr, και στη δια-
δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
http://www.promitheus.gov.gr.  Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να
λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύµβασης από το Τµήµα Προµηθ-
ειών στην έδρα της αναθέτουσας
αρχής, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.

3. Περιγραφή της δηµόσιας
σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβα-
σης  είναι η προµήθεια καυσίµων
και ελαιολιπαντικών και υποδιαιρ-
είται στα κάτωθι τµήµατα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Πετρέλαιο
κίνησης», εκτιµώµενης αξίας
451.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2  : «Βενζίνη αµόλ-
υβδη», εκτιµώµενης αξίας
69.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 3  : «Πετρέλαιο θέρ-
µανσης», εκτιµώµενης αξίας
116.193,55€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 4  : «Ελαιολιπαντικά»,
εκτιµώµενης αξίας 20.967,74€
πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για
ένα, περισσότερα ή όλα τα τµήµα-
τα, για το σύνολο των ειδών του
κάθε τµήµατος.  Προσφορά για
µέρος των ειδών τµήµατος ή για
µέρος της ποσότητας αυτών, δεν
γίνεται δεκτή.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον

συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

4. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη
θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους
πόρους του ∆ήµου Βύρωνα και
των ΝΠ∆∆ αυτού.  Θα βαρύνει
τους ΚΑ 20.6641.0002,
70.6641.0001, 15.6641.0004,
20.6641.0004, 35.6644.0001,
15.6644.0001, 15.6641.0003,
35.6643.0001, 20.6641.0003,
70.6641.0002 των προϋπολογι-
σµών 2018, 2019 και 2020 του
∆ήµου Βύρωνα µε τις αντίστοιχες
υπ’αριθµ. 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295
Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης και ανάλογους ΚΑ
των ΝΠ∆∆.

5. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής:
Φυσικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή
αλλοδαπά), Νοµικά πρόσωπα
(ηµεδαπά ή αλλοδαπά), Συνεταιρι-
σµοί, Ενώσεις προµηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δραστηριοποιούνται στο αντικείµε-
νο της προµήθειας και που δεν
εµπίπτουν στις καταστάσεις των
παρ.1 και 2 και των περιπτώσεων
α, β, δ, στ, ζ, και θ της παρ. 4 του
άρθρου 73 του Ν.4412.

6. Εναλλακτικές προσφορές:
∆εν γίνονται δεκτές.

7. Χρόνος παράδοσης προµήθ-
ειας: Από την ηµεροµηνία υπογρα-
φής της σύµβασης και για δύο (2)
έτη µε τµηµατικές παραδόσεις,
ανάλογα µε τις προκύπτουσες
ανάγκες. ∆υνατότητα παράτασης

έως τρεις (3) µήνες υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθ-
εί το συµβατικό αντικείµενο.

8. Χρόνος, Τόπος, Γλώσσα των
προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διε-
νεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο
µέσω της πλατφόρµας του
(ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, την 27/06/2018,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πµ.
Η καταληκτική ηµέρα και ώρα
υποβολής προσφορών είναι η
21/06/2018, 15:00µµ. Γλώσσα
υποβολής των προσφορών είναι η
Ελληνική.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών:
έξι (6) µήνες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού.

10. Προδικαστικές προσφυγές:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά
πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία άσκησής της είναι δέκα
(10) ηµέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα
αν η αυτή του κοινοποιήθηκε µε
ηλεκτρονικά µέσα.  Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσµία είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
εποµένη της συντέλεσης της προ-
σβαλλόµενης παράλειψης. Για το
παραδεκτό της άσκησης της προ-
σφυγής κατατίθεται παράβολο
υπέρ του ∆ηµοσίου.

Ο ∆ήµαρχος Βύρων α
Γρηγόριος Κατωπόδης

«Καταχωρη-
στέο στο
ΚΗΜ∆ΗΣ &
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών

Πληροφ ορίες:  Βασταρδή
Σοφ ία

Ταχ. ∆/ν ση: Λ. Μαραθών ος
104, (α  ́όροφ ος)

Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20585
Fax 22943-20535
E m a i l :

promithies@marathon.gr 

Μαραθών ας  22/05/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8450

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών
Ναυαγοσωστικής κάλυψης παρ-
αλιών   ∆ήµου Μαραθών ος έτους
2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκ-
ηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των ορίων µέσω της ηλεκτρ-
ονικής πλατφόρµας του
Ε . Σ . Η . ∆ Η . Σ .
www.promitheus.gov.gr σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
όπως ισχύει, γ ια την παροχή

υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλ-
υψης παραλιών  ∆ήµου Μαρ-
αθώνος έτους 2018, µε συστηµικό
αύξοντα αριθµό: 58289. 

Ο προϋπολογισµός του ∆ιαγω-
νισµού είναι  86.397,97 € συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α., (µη
συµπεριλαµβανοµένης  της οµά-
δας Α (24 ηµέρες από 1/6/2018
έως 24/06/2018) η οποία αφαιρ-
είται από τον παρόντα διαγωνισµό
προκειµένου να διενεργηθεί κατά
παρέκκλιση µε απευθείας ανάθε-
ση, σύµφωνα µε την παρ. 10 του
άρθρου 6 του ν. 4412/2016
(Α΄147)). Η σχετική δαπάνη θα
καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής
των προσφορών είναι 13.06.2018
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 23:59. Η

αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει µετά την υποβολή των δικαιο-
λογητικών σε έντυπη µορφή και
κατόπιν αποστολής σχετικής
πρόσκλησης από την αναθέτουσα
αρχή. Ειδικοί περιορισµοί συµµε-
τοχής δεν υπάρχουν. 

Περισσότερα στοιχεία και πληρ-
οφορίες για τη διακήρυξη δίδονται
στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943
20535, αρµόδιος υπάλληλος κα
Σοφία Βασταρδή στο τµήµα Προµ-
ηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαρ-
αθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα
Μάκρη.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

69 Ηµέρες 
- 30000 

Χιλιόµετρα
13 Χώρες

 Τη ∆ευτέρα 4 
Ιουνίου  2018 

στις 8 µ.µ.
στην αίθουσα

Εκδηλώσεων του 
∆ηµαρχείου 
Χαιδαρίου

Σας προσκαλούµε
να παρακολουθήσετε 
ένα συναρπαστικό
οδοιπορικό από τον
Μεσσηνιακό κόλπο 

έως τη Θάλασσα της 
Ιαπωνίας
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ακολούθησαν η προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού και
η ανακήρυξη, ως µειοδότριας, της αναδόχου εταιρίας
ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ, που οδήγησε στην υπογραφή της
σύµβασης στο Γραφείο του ∆ηµάρχου Φυλής.  
Το νέο Ειδικό Γυµνάσιο θα αποτελείται από δυο βιοκλι-

µατικά κτίρια.
Το κυρίως σχολικό κτίριο και το κτίριο αθλητικών δρα-

στηριοτήτων που θα περιλαµβάνει και εσωτερική
πισίνα. 
Στο κυρίως κτίριο ∆ιδακτηρίου θα αναπτυχθούν, σε δυο

ορόφους, οι εννέα αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρ-
ια (φυσικοθεραπευτήριο, εργαστήριο λογοθεραπείας,
εργαστήρια φυσικής-χηµείας, πληροφορικής, µουσικής,
πηλού, σχεδίου και βιβλιοθήκη), οι διοικητικοί χώροι, οι
χώροι ανάπαυσης, παιχνιδιού και φαγητού και µια τάξη
για παιδιά µε πολύ σοβαρά κινητικά προβλήµατα, ικα-
νοποιώντας πλήρως τις σύγχρονες προδιαγραφές προ-
σβασιµότητας, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους
εξωτερικούς χώρους του σχολείου. 

Στο Κτίριο του Φυσιοθεραπευτηρίου, θα αναπτυχθεί
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πισίνα, υδροθεραπευ-
τήριο, γυµναστήριο, χώροι υγιεινής, ενώ στο υπόγειο θα
δηµιουργηθούν χώροι στάθµευσης, χώροι συντήρησης,
χώροι µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκες. 
Ο περιβάλλων χώρος θα διαµορφωθεί από διαδροµές

πρόσβασης και χώρους πρασίνου. 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
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- ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

ΟΟιι  µµέέδδοουυσσεεςς  γγέέµµιισσαανν  ττοονν  ΚΚοορριιννθθιιαακκόό..  
Κρούσµατα υπήρξαν και στην περιοχή της ΨάθαςΚρούσµατα υπήρξαν και στην περιοχή της Ψάθας

Α
ντιµέτωποι µε τον εφιάλτη των µεδουσών πρόκειται να βρεθούν και αυτό το καλο-
καίρι χιλιάδες λουόµενοι αλλά και καταστηµατάρχες που δραστηριοποιούνται στο
παραλιακό µέτωπο του Κορινθιακού Κόλπου. Ήδη οι µέδουσες έκαναν την εµφ-

άνισή τους από τον Μάρτιο στην περιοχή της Αχαΐας.
Εν τω µεταξύ, κρούσµατα υπήρξαν και στη Ζάκυνθο, µε αποκορύφωµα τις τελευταίες

φωτογραφίες που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από την περιοχή της Ψάθας. Εκεί
εντοπίστηκε µια σπηλιά µε χιλιάδες µικρές τσούχτρες, λίγα µέτρα από τουριστική παρ-
αλία.

Το φαινόµενο της «επέλασης» των µεδουσών στις παραλίες κατά τη διάρκεια της καλο-
καιρινής περιόδου πέρυσι προκάλεσε εκτεταµένες αντιδράσεις. Από τη µία πλευρά οι πολίτες δεν µπορούσαν να απολαύσουν το µπάνιο τους και από την
άλλη οι επιχειρηµατίες έβλεπαν άδειες ξαπλώστρες και άδεια µαγαζιά. Οικονοµική ζηµιά έπαθαν και οι ξενοδόχοι, οι οποίοι είδαν δραµατική µείωση στις
κρατήσεις τους. Mόνοι κερδισµένοι, οι επιχειρήσεις που διέθεταν πισίνα, µε τους ιδιοκτήτες να κόβουν σε πολλές περιπτώσεις τσουχτερό εισιτήριο για µια
βουτιά. Εφέτος η Πολιτεία, κατόπιν πιέσεων, και προφανώς για να µην επαναληφθούν τα περσινά, µε µηνύσεις και διαµαρτυρίες, αποφάσισε να κοιτάξει πιο
«ζεστά» το φαινόµενο και να προχωρήσει στην εφαρµογή κάποιων άµεσων µέτρων.

Εκτός από τη νοµοθεσία περί NATURA, µέχρι στιγµής αυτό το οποίο γνωρίζουµε είναι ότι σε κάποιες περιοχές µε µεγάλο πρόβληµα θα τοποθετηθούν
ειδικά προστατευτικά δίχτυα, προκειµένου να µπορέσουν να προστατέψουν τους λουόµενους. Παράλληλα, ακούγεται πως θα υπάρχει real time ενηµέρωση
για παραλίες στις οποίες εµφανίζονται οι τσούχτρες. 

Είναι όµως επαρκή αυτά τα µέτρα, εφόσον κι αν εφαρµοστούν; Ήδη είναι πολλοί εκείνοι που έχουν αρχίσει να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το εφε-
τινό καλοκαίρι. 

Κι αυτό διότι αφενός τα δίχτυα δεν µπορούν να µπουν παντού και αφετέρου το κόστος φέρεται να είναι αρκετά υψηλό. Την ίδια ώρα οι λουόµενοι ανησυχούν
για το εάν θα βουτήξουν ή όχι, ενώ οι οικογένειες προβληµατίζονται για την ασφάλεια των παιδιών τους. Σίγουρα η Πολιτεία έχει στην ατζέντα της το θέµα
«µέδουσες» και µάλιστα σε υψηλή θέση. 

Το πόσο τελικά είναι έτοιµη η χώρα µας να αντιµετωπίσει ένα τέτοιο φαινόµενο θα το δείξει ο χρόνος.
Υπάρχουν όµως χώρες, όπως η γειτονική Ιταλία, οι οποίες ζουν µε αυτό το πρόβληµα πολλά χρόνια. Προσαρµόστηκαν, χρηµατοδότησαν µελέτες πανε-

πιστηµίων, δηµοσίευσαν έρευνες, συνεργάστηκαν µε άλλες χώρες και έβγαλαν τα συµπεράσµατά τους. Κατόπιν τούτου, και µε βάση τις ανάγκες τους, επε-
ξεργάστηκαν τα δεδοµένα και κατέληξαν σε συγκεκριµένες δράσεις.

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

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµα-
ρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή

mini market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπε-
κιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένει-
ες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, 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

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 mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-

νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 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 γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικια-
κές 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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6986712390. Κα Βά-
σω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρ-
εσία. Τηλ. 6994948553. 

Ιδιωτικόςσεκιούριτι µε εµπειρία, α-
ναλαµβάνει τη φύλαξη σε γάµους, ε-
στιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και
υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει
τη φύλαξη χώρων και σπιτιών. Τηλ.
επικοινωνίας 6985872538 κος Πα-
ναγιώτης. (1.10.16)

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της Μαν-
δρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.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. Βιογραφικό
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

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 ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
Ο ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ
ΝΤΟΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 



Πέµπτη 24 Μαΐου 2018   θριάσιο-15

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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Γυµνασίου-
Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΣΣΥΥΛΛΛΛΥΥΠΠΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑ

Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 

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



16-θριάσιο Πέµπτη 24 Μαΐου 2018 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Για τους συγγενείς των πεσόντων κατά το Έπος 1940-41 στη Βόρειο Ήπειρο

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος
Μελετίου, θέτει υπόψη των  ∆ηµοτών  του Ασπρόπυργου, την  παρακάτω
αν ακοίν ωση της Έν ωσης Τέκν ων , Συγγεν ών  και Φίλων , Πεσόν των  κατά το

έπος 1940-1941. Ταυτοχ ρόν ως, προτρέπει τις οικογέν ειες ή τους φίλους, τυχ όν
πεσόν των  Ασπροπύργιων , στην  Αλβαν ία, ν α επικοιν ων ήσουν  µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες, που ασχολούν ται µε τη σηµαν τική, εθν ική και αν θρωπιστική εκκρεµότ-
ητα, της αν εύρεσης και της ταυτοποίησης των  οστών , όσων  έπεσαν  κατά την
εκπλήρωση του πατριωτικού τους καθήκον τος.

Η αν ακοίν ωση έχ ει ως εξής:
Για τους συγγεν είς των  πεσόν των  κατά το Έπος 1940-41 στη Βόρειο Ήπειρο
Την  22η Ιαν ουαρίου 2018 µετά από Συµφων ία Ελλάδας – Αλβαν ίας, άρχ ισε επι-

σήµως η αν αζήτηση των  οστών  των  7.976 πεσόν των  κατά το Έπος 1940-41 στη
Βόρεια Ήπειρο, που σχ εδόν  στο σύν ολό τους επί 78 χ ρόν ια παραµέν ουν  άταφοι
ή προσωριν ά θαµµέν οι.

Η αν αζητήσεις – εκταφές άρχ ισαν  από τον  οµαδικό τάφο στ Στεν ά της Κλει-
σούρας και συν εχ ίζον ται µε γοργούς ρυθµούς. Για τον  εν τοπισµό των  οστών  των
πεσόν των  και την  αν αγν ώριση της ταυτότητας οι συγγεν είς µπορεί ν α απε-
υθύν ον ται:

- Στο ΓΓΕΘΑ, αρµόδια υπηρεσία παρακολούθησης έργου για τους Πεσόν τες
(τηλέφων α: 210 6573274 και 210 6575020). http://www.geetha.mil.gr

- Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας, που διεν εργεί εξετάσεις για την  ταυτοποίηση – DNA (τηλέφων ο: 210 7494749_
- Στη ∆ιεύθυν ση Ιστορίας Στρατού (τηλέφων α: 210 3221569 και 2103221747). https://dis.army .gr/el/content/search-casualties


