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Ζέστη                 

Η θερµοκρασία από 25 έως 40
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Προφήτου Ιεζεκιήλ, Ιεροµαρτύρων Απολλι-
ναρίου και Βιταλίου επισκόπων Ραβέννης

Φρουρούµενη στο ∆ροµοκαΐτειο η 55χρονη από τα 
Άνω Λιόσια που χαράκωνε µωρά σε εµπορικό κέντρο
Στο «∆ροµοκαΐτειο» νοσηλεύεται, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η 55χρονη που κατηγορείται ότι χαρά-

κωνε µε αιχµηρό αντικείµενο µωρά σε εµπορικά κέντρα.
Για τους λειτουργούς του ψυχιατρικού νοσοκοµείου αποτελεί δυστυχώς µία συνηθισµένη περίπτωση

ψυχικά ασθενούς µε πληµµελή φροντίδα, µε κενά και ανακολουθίες στη σωστή λήψη των φαρµάκων της,
γεγονός µε επιπτώσεις δραµατικές στη ζωή της και φυσικά στη ζωή των άλλων.

Στο Τµήµα Οξέων Περιστατικών «Ελλήνων Αµερικής»
του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής «∆ροµοκαϊτειο» η
55χρονη µοιράζεται έναν θάλαµο µε άλλες δύο ασθενείς.
Έξω από τον θάλαµο βρίσκονται δύο αστυνοµικοί που
έχουν χρεωθεί τη φύλαξή της. Από το απόγευµα της περ-
ασµένης Πέµπτης οπότε η Εισαγγελία Πρωτοδικών
έδωσε εντολή να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγµατογνω-
µοσύνη στην Α.Κ., οι γιατροί την παρακολουθούν και την
υποβάλλουν σε εξετάσεις.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ο
∆ήµος Ελευσίνας ενηµε-
ρώνει τους κατοίκους του
∆ήµου ότι σύµφωνα µε την

Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) υπ’
α ρ ι θ µ .
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018
(ΦΕΚ 474/Β΄/14-02-2018), όπως τρο-
ποποιήθηκε µε την Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθµ.
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/5-7-2018
(ΦΕΚ 2752/Β΄/10-7-2018), προβλέπε-
ται η χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθή-
µατος για την επανασύνδεση µε δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε
καταναλωτές µε χαµηλά εισοδήµατα οι
οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το
δίκτυο λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών
έως και τις 30.06.2018.

Οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι πληρ-
ούν τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια που
προβλέπονται από την Κ.Υ.Α., µπορούν να υποβάλουν
την αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη ∆ιεύθυ-
νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού,
ώστε να εξεταστεί το αίτηµά τους από την αρµόδια Επι-
τροπή για την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης
του ειδικού βοηθήµατος, για τη στήριξη των κατανα-
λωτών µε χαµηλά εισοδήµατα και επανασύνδεσής τους
στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει
συγκροτηθεί µε την 512/23-5-2018 Απόφαση του
∆ηµάρχου Ελευσίνας (Α∆Α:ΨΥΓΟΩΡΒ-ΖΗΦ).

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι προς εξέτα-
ση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθ-
έσεις:

1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών,
έως και τις 30.06.2018 (ΚΥΑ υπ. αριθµ.
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/5-7-2018, ΦΕΚ 2752/Β΄/10-7-
2018).

2. Να πληρούν τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κρι-
τήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

3. Η αποσύνδεση παροχής ρεύµατος θα πρέπει να
αφορά στην κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 (το

έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Αστυνοµική Ταυτότητα
3. ∆ήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Ε1)

του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών του
νοικοκυριού.

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου
εισοδήµατος (Eκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογι-

κού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.
5. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των

µελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η
υποχρέωση υποβολής της.

6. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8. Γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από

ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαµβά-
νει και άτοµο ή άτοµα µε αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω.

9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού
Νοσοκοµείου, µε την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’
οίκον χρήσης συσκευής µηχανικής υποστήριξης απαρ-
αίτητης για τη ζωή ατόµου που περιλαµβάνονται στη
σύνθεση του νοικοκυριού.

10. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηµατικό ή
περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει
µεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η
προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκµηριώνει
τη µεταβολή (καταστάσεις µισθοδοσίας τελευταίου έτους
όλων των µελών του νοικοκυριού, συµβόλαια πώλησης ή
αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρό-
σφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται στην

γραµµατεία της Επιτροπής, στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευ-
σίνας (επί των οδών Ερµού & Αθηνάς 1, Ελευσίνα). 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1601417 
Ηµέρες και ώρες υποβολής αιτήσεων: από ∆ευτέρα ως

Παρασκευή και ώρες 09:00 – 12:00 .

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– Παράταση στο εφάπαξ ειδικό βοήθηµα για την

επανασύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 



Μετά τις επανειληµµένες
παρεµβάσεις του ∆ήµου
για τη βελτίωση της λει-

τουργικότητας των υφιστάµενων
γραµµών του ΟΑΣΑ, ο ∆ήµος
προχωράει σε µια κίνηση µατ µε
στόχο να ενώσει τις συνοικίες του
∆ήµου µεταξύ τους, αλλά και µε το
κέντρο της πόλης και τον προα-
στιακό.

Το σχέδιο της ∆ηµοτικής Συγκοι-
νωνίας θα εφαρµοστεί από τον
ΟΑΣΑ, σύµφωνα µε σύµβαση που
ήρθε το µεσηµέρι της Παρασκευής
20 Ιουλίου 2018 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Βασίζεται σε ειδική µελέτη που έλαβε υπόψη την υφι-
στάµενη κατάσταση αλλά και τις προτάσεις της διοίκησης
του ∆ήµου και των δηµοτών. Για το σκοπό αυτό είχε δια-
νεµηθεί ειδικό ερωτηµατολόγιο το οποίο είχε αναρτηθεί
στις ιστοσελίδες του ∆ήµου και των τοπικών Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης.

Περιλαµβάνει δύο περιµετρικές γραµµές η πρώτη από
τις οποίες καλύπτει το βόρειο τµήµα του ∆ήµου,
συµπληρωµατικά µε τις υφιστάµενες γραµµές του ΟΑΣΑ,
µε έµφαση στον Αη Γιώργη, στη ∆ροσούπολη , στην
Ευαγγελίστρια και στο Κέντρο της πόλης. Η δεύτερη
ενώνει τη Ζωφριά, τον Άγιο Νικόλαο και το Ζεφύρι µε το
Κέντρο της πόλης και τον προαστιακό. Το συνολικό
µήκος των δύο γραµµών είναι 17 χιλ. και θα λειτουργούν
από τις 6 το πρωί µέχρι τις 11 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

Η ∆ηµοτική συγκοινωνία θα εφαρµοστεί µόλις
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, µε πρώτη την έγκρι

ση της Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.

Θα ακολουθήσει η έγκριση της σύµβασης από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΣΑ.

Όπως ανέφερε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΑΣΑ
Γιάννης Σκουµπούρης στόχος του Οργανισµού είναι να
µπει το σχέδιο σε εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου
2018, ώστε να εξυπηρετηθούν οι µαθητές στις µετακινή-
σεις τους.

Εισηγούµενος το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε ότι οι δύο γραµ-
µές της δηµοτικής συγκοινωνίας θα εφαρµοστούν πιλοτι-
κά κι αν διαπιστωθεί ότι χρειάζονται βελτιώσεις ή προ-
σθήκη νέας γραµµής θα αντιµετωπιστούν µε τη συνερ-
γασία ∆ήµου-ΟΑΣΑ. 

Τέλος δεν παρέλειψε να αναφέρει, για να επισηµάνει
τη συµβολή τους, τον Αντιδήµαρχο Θανάση Σχίζα και την
επιστηµονική συνεργάτιδα Μαρίνα Νικολοπούλου.  
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Ο ∆ήµαρχος Φυλής κατά
ανώνυµων δηµοσιευµάτων

ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς  ::
««ΝΝαα  ββγγοουυνν  σστταα  µµααννττααλλάάκκιιαα
οοιι    ααννώώννυυµµοοιι  λλαασσπποολλόόγγοοιι»»  

Την κατηγορηµατική του καταδίκη απέναντι
στα ανώνυµα δηµοσιεύµατα του διαδικτύου
και όχι µόνο, εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Φυλής

κατά τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το
µεσηµέρι της Παρασκευής 20 Ιουλίου. 

Ο Χρήστος Παππούς επεσήµανε πως τόσο ως
πρώην ∆ήµαρχος Άνω Λιοσίων όσο και ως ∆ήµα-
ρχος του Καλλικρατικού ∆ήµου Φυλής, έχει δεχθεί
ανελέητη επίθεση από ανώνυµα «ανθρωπάκια»
όπως τα χαρακτήρισε που είτε µέσω ψεύτικων
ιστοσελίδων και προφίλ, είτε λασπολογώντας
στους δρόµους είτε πετώντας φέιγ βολάν  µέσα
στη νύχτα, προσπαθούν διαχρονικά να συκοφαν-
τήσουν και να σπιλώσουν τον ίδιο ή άλλα πρόσω-
πα  που ασχολούνται µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
Ο ∆ήµαρχος υπογραµµίζοντας πως όλα αυτά δεν

τον αγγίζουν καθώς όχι µόνο δεν έχει το χρόνο και
τη τεχνογνωσία να ασχολείται µε τους λασπολό-
γους αλλά κυρίως γιατί ο ίδιος δε διστάζει να
βγαίνει στην τοπική κοινωνία και να µιλά µε τον
κόσµο face to face (πρόσωπο µε πρόσωπο)  και
όχι µέσω του Face Book, πρότεινε  τη σκληρή
καταδίκη  των ανώνυµων δηµοσιευµάτων. 

«Προτρέπω όλους τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους που κατά καιρούς θίγονται να
προβούν στη αρµόδια Αρχή  ∆ίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήµατος.

Η υπογραφή µου θα βρεθεί ανεπιφύλακτα σε
οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια ενώ ο ∆ήµος Φυλής
θα παρέχει νοµική στήριξη στις υπηρεσίες οιουδή-
ποτε αιρετού βρεθεί σε αυτή τη θέση» τόνισε χαρ-
ακτηριστικά προσθέτοντας ότι «Η καταδίκη θα
πρέπει να είναι οµόφωνη και οι ανώνυµοι που
προσπαθούν να εκµαυλίσουν την πολιτική ζωή
του τόπου θα πρέπει να βγουν στα «µανταλάκια». 
Ο ∆ήµαρχος επεσήµανε καταλήγοντας,  πως δεν

θα πρέπει να µπαίνουν στον ίδιο «κουβά», ο
τοπικός  έντυπος Τύπος που φέρει ταυτότητα, οι
τηλεοπτικές εκποµπές που ασχολούνται µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον τόπο καθώς και οι
τοπικές επώνυµες ηλεκτρονικές εφηµερίδες,  τους
εκδότες και συντάκτες των οποίων,  ο τόπος καλά,
γνωρίζει. 

∆ωρεάν ∆ηµοτική Συγκοινωνία σκοπεύει να 
καθιερώσει από το φθινόπωρο ο ∆ήµος Φυλής 

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Λήψη απόφασης για τη βελτίωση συνθηκών

διαβίωσης στον καταυλισµό ΡΟΜΑ 
στην περιοχή Σκλήρι Μαγούλας

Α
ύριο  Τρίτη 24 Ιουλίου
2018 και ώρα  20:30
θα συνεδριάσει  το

∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευ-
σίνας για τη λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για την
υλοποίηση παρεµβάσεων
βελτίωσης συνθηκών διαβίω-
σης στον καταυλισµό ΡΟΜΑ
που βρίσκεται στην περιοχή
Σκλήρι της ∆.Ε. Μαγούλας.

2.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και
1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου:
«Συντήρηση ∆ηµοτικών
Κτιρίων ∆.Ε. Ελευσίνας 2017».

3.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή σταµπωτού οδοστρώµατος της
οδού Εφέσου της ∆.Ε. Ελευσίνας».

4.Λήψη απόφασης για την ανάγκη παροχής γεύµατος εργασίας στο πλαίσιο του προγράµµατος ERAS-
MUS +,  µε τίτλο Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving
through Fine Arts” και κωδικό αριθµό: 2017-1-EL01-KA201-036177 », κατά  τη διοργάνωση του
Technical Project Meeting.

5.Λήψη απόφασης για την παράταση της σύµβασης µε τίτλο: «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2016 και παρακολούθησης διπλογραφικής λογιστικής
για το έτος 2017».

6.Λήψη απόφασης για την ανάγκη Συντήρησης και Αναβάθµισης του Λογισµικού του ∆ήµου Ελευ-
σίνας.

7.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για επείγουσες εργασίες καθαρισµού φρε-
ατίων ∆.Ε. Μαγούλας λόγω πληµµύρων και καθαρισµό φρεατίων ∆.Ε. Ελευσίνας.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατό-
πιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ.
Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµ-

πτη, 26-7-2018 και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολα-
ργός). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγρ-

αµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών µε σκοπό τη συνεργασία των συµβαλλοµέ-
νων µερών για την ίδρυση ενός «Τεχνολογικού
Κέντρου Γεωργίας και Τροφίµων» (στο εξής
«Κέντρο») µε έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις του
Λυσσιατρείου Αθηνών.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερµ.
Κυπριανίδου)

2.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγρ-
αµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την
προµήθεια µε τίτλο:  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπο-
λογισµού 447.805,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερµ. Κυπριανίδου)
3.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής

σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Αγίας Βαρβάρας για την κατασκευή του έργου µε τίτλο :
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ Π. Π.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», συνολικού
προϋπολογισµού 4.500.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. ΤΖόκας)
4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής

σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «∆ηµοτι-
κής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης- Τηλεθέρµανσης
Λαυρεωτικής (∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» για την κατασκευή του έργου
µε τίτλο: «Αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρ-
οµηχανολογικού εξοπλισµού της ΕΕΛ  Κερατέας της
∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.», συνολικού προϋπολογισµού 868.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
5.Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης

µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ύδρας για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
“ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” ΝΗΣΟΥ Υ∆ΡΑΣ»,  συνολικού προϋ-
πολογισµού 110.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Π. Τουτουντζή)
6.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραµµα-

τικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής, 1ης και 2ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ».

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Α. Στεφανο-
πούλου)

7.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραµµα-
τικής σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ Περιφέρειας
Αττικής, Υπ. Πολιτισµού & Αθλητισµού και Εθνικής Πινακοθ-
ήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου για την κατασκευή  του
έργου: «Νέα Πτέρυγα Μουσείου “Χρήστου Καπράλου”».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)

8.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκπόνηση της
µελέτης µε τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
9.Έγκριση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού

Περιφέρειας Αττικής Β΄ τριµήνου 2018.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος)

10.α) Έγκριση  απόδοσης λογαριασµού για τις δαπάνες
που πραγµατοποίησαν η Παναττική Οµοσπονδία Σωµατείων
Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών  (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.), η
Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών  Αγροτικών
Προϊόντων Πωλητών  Λαϊκών Αγορών
(Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.),  και  η  Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττι-
κής, για το έτος 2016, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν
421/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
και β) Έγκριση συνδροµής  προς την Παναττική Οµοσπον-
δία Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
(Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών  Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών  Λαϊκών Αγο-
ρών (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), και  την Οµοσπονδία Επαγγε-
λµατιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφ-
έρειας Αττικής για το έτος 2017.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδ-
ης)

11. Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του δηµοσίου
έργου: «∆ιευθέτηση Ρέµατος Κόρµπι από Λ. Βάρης – Κορ-
ωπίου µέχρι εκβολή».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
12. Έγκριση προγράµµατος δράσεων προβολής και

προώθησης προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τοµέα της
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Τ. Φαρµάκης)
13.Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην

Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Ονο-
µασίας Προέλευσης (Association of European Regions for
Products of Origin/ A.R.E.P.O.)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Τ. Φαρµάκης)

ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΣΥ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 
Τροποποίηση - παράταση της προγραµµατικής σύµβασης για την εκπόνηση

της µελέτης µε τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η ψυχωσική
συνδροµή, που
δ ιαγνώστηκε
κατά την εξέτα-
ση της ασθε-
νούς, είναι µια
π ρ ώ τ η
εκτίµηση, που
ενδεχοµένως
θα γίνει πιο
λεπτοµερής τις
επόµενες ηµέρες εφόσον οι γιατροί αποφανθούν
ότι επιβάλλεται η νοσηλεία της και πέραν της
48ωρης παρακολούθησης στο πλαίσιο της ψυχια-
τρικής πραγµατογνωµοσύνης.

Η 55χρονη, ήρεµη, επιµένει ότι δεν έχει καµία
σχέση µε όσα της καταλογίζονται, κάνει λόγο για
σκευωρία και απειλεί µε µηνύσεις τις οικογένειες
µε τα µωρά εναντίον των οποίων φέρεται να έχει
επιτεθεί και προκαλέσει σωµατικές βλάβες. Ωστό-
σο, το ιστορικό της κάθε άλλο παρά ενισχύει τα
λεγόµενά της. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα από
τα Άνω Λιόσια έχει ιστορικό ψυχικής νόσου και
(έπρεπε να) λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή.

Η συµπεριφορά της όπως προέκυψε και από τη
µέχρι τώρα παρακολούθησή της µέσα στο «∆ρο-
µοκαϊτειο», χαρακτηριζόταν από εντάσεις κι αποκ-
λίσεις, αλλά άρχισε να γίνεται εκτός ελέγχου τους
τελευταίους τρεις µήνες, διάστηµα που σηµα-
δεύτηκε από την απώλεια του πατέρα της.

∆ιπλή σεισµική δόνηση σηµειώθηκε
στην Αττική το βράδυ του Σαββάτου

Σύµφων α το Γεωδυν αµικό Ιν στιτούτο Αθην ών  η
πρώτη σεισµική δόν ηση είχ ε µέγεθος 2,9 Ρίχ τερ. 
Το επίκεν τρο εν τοπίζεται 30 χ ιλιόµετρα βορειοαν ατο-
λικά της Αθήν ας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται
στα 5 χ ιλιόµετρα.
Ακολούθησε µετασεισµός 13 λεπτά αργότερα, µε παρ-
όµοιο επίκεν τρο, ίδιο εστιακό βάθος και µέγεθος 2,4
Ρίχ τερ.
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Ενηµέρωση για υιοθεσία 
αδέσποτων ζώων 
από τον ∆ήµο Αχαρνών

Ο
∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε το ∆ιαδηµοτικό Κέντρο Περίθαλ-
ψης Αδέσποτων Ζώων(∆ΙΚΕΠΑΖ) προωθεί την υιοθεσία αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς.

Τα ζώα προς υιοθεσία φιλοξενούνται στο χώρο του ∆ΙΚΕΠΑΖ όπου τους
παρέχεται κτηνιατρική φροντίδα και τροφή.

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζώο, µπο-
ρούν να  ενηµερωθούν για τα αδέσποτα ζώα που προσφέρονται δωρεάν για
υιοθεσία, από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών (www.acharnes.gr)  ή να
επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 213 2072 383 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών µπορείτε να βρείτε φωτογραφίες των
προς υιοθεσία αδέσποτων ζώων καθώς και συνοπτικές πληροφορίες για τη
ράτσα, την ηλικία και το φύλλο του ζώου. 

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
Πρόεδρος του Πνευµατι-

κού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουρ-
αντάς, προσκαλούν όλους τους
Ασπροπύργιους και τους πολίτες
της Αττικής, στον Τριήµερο Εορτα-
σµό της πολιούχου του Ασπρόπυρ-
γου, Αγίας Παρασκευής. 

Την Παραµονή της εορτής,
Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018, έπειτα
από τον Πανηγυρικό Εσπερινό και
την περιφορά της Ιερής Εικόνας,
συνοδεία της ∆ηµοτικής Φιλαρµονι-
κής, θα πραγµατοποιηθεί Συναυλία
Αφιέρωµα στο Στέλιο Καζαντζίδη, µε
τους Θέµη Αδαµαντίδη και Άσι Γεχι-
έλ, στην Πλατεία ∆ηµαρχείου στις
21:30. Στις 26 Ιουλίου 2018, ανή-
µερα του Εορτασµού της Αγίας Παρ-
ασκευής θα ακολουθήσει Παραδο-
σιακή Μουσικοχορευτική Βραδιά
«ΛΥΡΑ – ΠΙΠΙΖΑ –ΤΖΑΜΠΟΥΝΑ /
Από το χθες στο σήµερα», στην
Πλατεία ∆ηµαρχείου στις 21:30, µε
τη συµµετοχή αυθεντικών παραδο-
σιακών οργανοπαιχτών από τη
Ρόδο, τη Τζιά και τη Θήβα, οµάδων
Παραδοσιακών Χορών του Πνευµα

τικού Κέντρου Ασπροπύργου 
καθώς και της χορευτικής οµάδας

του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύρ-
γου «ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ», ενώ την Παρασκευή, 27
Ιουλίου 2018, στην Πλατεία ∆ηµα-
ρχείου στις 20:30, θα πραγµατοποι-
ηθεί Συναυλία των Συνόλων Σύγχρ-
ονης Μουσικής του ∆ηµοτικού 

Ωδείου, µε αγαπηµένα ποπ-ροκ
τραγούδια από τη διεθνή µουσική
σκηνή. 

Στην  Πλατεία Ηρώων  θα λάβει
χώρα, το καθιερωµέν ο 
Παραδοσιακό Παν ηγύρι

Τόσο την Πέµπτη, όσο και την 

Παρασκευή, στην Πλατεία Ηρώων 
θα λάβει χώρα, το καθιερωµένο

Παραδοσιακό Πανηγύρι, µε τους
Βάσω Χατζή, Φωτεινή Πανδριά,
Νίκο Μεσογείτη, Γιώργο Μαγγίνα
και Κώστα Μαρούγκα (26/7) και
Κώστα Σκαφίδα, Βάσω Χατζή, Νίκο
Μεσογείτη, Γιώργο Μαγγίνα και
Κώστα Μαρούγκα (27/7).     

ΤΤρριιήήµµεερροοςς  εεοορρτταασσµµόόςς  ττηηςς  ΠΠοολλιιοούύχχοουυ  ττοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΑΑγγίίααςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς
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Πιστοί στο τάµα τους στον 
Προφήτη Ηλία οι Χασιώτες 

Μ
ε κατάν υξη γιορτάστηκε, παρουσία του ∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού
και της Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Φυλής Ελέν ης Λιάκου, η µν ήµη
του Προφήτη Ηλία στο οµών υµο γραφικό ξωκλήσι,  που βρίσκεται στην

κορυφή του λόφου, πάν ω από τη δεξαµεν ή, στη ∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής. 
Χθες το απόγευµα δεκάδες πιστοί παρέστησαν  στον  Μέγα Παν ηγυρικό Εσπερ-

ιν ό µετά κηρύγµατος και αρτοκλασίας χ οροστατούν τος του εφηµέριου του Ιερού
Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής πατέρα ∆ηµήτριου Παν αγακόπουλου. 

Σήµερα το πρωί αν ήµερα της γιορτής του πύριν ου και Θεόσταλτου Προφήτη
εψάλη Όρθρος και Παν ηγυρική Θεία Λειτουργία. 

Παρά το γεγον ός ότι η ηµέρα είν αι εργάσιµη οι κάτοικοι της Φυλής δεν  ξέχ ασαν
το τάµα τους. Έτσι µικροί και µεγάλοι προσήλθαν  αν ηφορίζον τας πεζή στο βουν ό,
προκειµέν ου ν α τιµήσουν  την  αν άληψη του Προφήτη Ηλία. 

Η Παν ηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε µε  κατάν υξη στο παν έµορφο περιβάλ-
λον  που ορθών εται το γραφικό ξωκλήσι. Οι Ύµν οι προς τιµήν  του «Επίγειου Αγγέ-
λου και Επουράν ιου Αν θρώπου» Προφήτη Ηλία που έψαλλαν  µε αρµον ία  και

βαθιά πίστη ο πατέρας ∆ηµήτριος και ο ψάλτης Γιώργος Καπών ης άγγιζαν  κατευθείαν
την  καρδιά των  πιστών  γεµίζον τάς την  µε ελπίδα, ηρεµία και ψυχ ική ευφορία. Η
καταπληκτική καλλιφων ία ιερέα  και ψάλτη και η καθαρότητα της φων ής και της άρθρ-
ωσης τους καθήλωσαν  τους πιστούς βυθίζον τας τους, στο θαύµα της προσευχ ής.

Οι εορταστικές θρησκευτικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν  µε την  λιτάν ευση της Ιερής
εικόν ας η οποία αποτελεί  αφιέρωµα των  κατοίκων  της Χασιάς, σε εκπλήρωση σχ ετι-
κού τάµατος το οποίο υλοποίησαν   στη γιορτή του Προφήτη στις 20 Ιουλίου του 1975.

«Είµαστε εδώ, είµαστε ψηλά, γιατί ο Προφήτης, µας αν εβάζει στον  ουραν ό και µας
δείχ ν ει ότι δεν  είµαστε µόν οι µας αλλά έχ ουµε πλήθος Αγίων  και Προφητών  επουρά-
ν ιων  συµπαραστατών  αρκεί ν α έχ ουµε αγάπη, οµόν οια και πίστη στην  καρδία µας»
υπογράµµισε µετά την  ολοκλήρωση της λιτάν ευσης ο εφηµέριος του Ι.Ν. Κοιµήσεως της
Θεοτόκου Φυλής πατέρας ∆ηµήτριος Παν αγακόπουλος. 

Οµάδα χορευτών υπό την καθοδήγηση της
Ντίνας Τριλίκη έδωσε  το δυναµιικό παρόν  ,

στον διαγωνισµό ΜΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2018

Ετοιµάστηκε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού και  του
Ε.Ο.Τ. ο 22ος κατά σειρά ∆ιαγωνισµός Mις Παγκόσµιος Τουρισµός.

Πρόκειται  για ένα Παγκόσµιο τουριστικό γεγονός-θεσµός για την
Ελλάδα που έγινε πραγµατικότητα από τον Γ. Κουτούλια.

Φέτος ο διαγωνισµός ονοµάστηκε MUNDIAL ΟΜΟΡΦΙΑΣ, µιας και
φιλοξενήθηκαν 25 πρέσβειρες οµορφιάς και  τουρισµού από όλο τον
Πλανήτη, στην Ελλάδα (Αργεντινή, Βραζιλία, Ρωσία, Πουέρτο Ρίκο,
Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο).

Η τελική εκλογή της “ΜΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2018” πραγ-
µατοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Ιουλίου στο DOLCE ATTICA RIVIERA
Hotel.Μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Αγωνία - τρέξιµο - κόπος από την µια ,
επιτυχία – χειροκρότηµα - χαµόγελα από την άλλη.

Από νωρίς γεµάτες οι  θέσεις στο χώρο του DOLCE HOTEL . 

Η κριτική επιτροπή στην θέση της , οι  καλεσµένοι  έτοιµοι , οι  διαγω-
νιζόµενες µε full αγωνία . Κάπου εκεί  στον ίδιο χώρο µε τις υποψήφιες
και  η δική µας οµάδα έτοιµη για την ‘ελληνική πινελιά’ . Ναι  , γίναµε µια
παρέα µε τις πανύψηλες κοπέλες . Μια αίθουσα γεµάτη γυναικείο
‘άρωµα’ . Η µία βοήθησε την άλλη. Η µία φωτογραφήθηκε µε την άλλη.
Τελικά αναρωτηθήκαµε : «πως η επιτροπή θα βγάλει  αποτέλεσµα ;»
δίµετρες και  πανέµορφες όλες.

∆έκα παρά αρχίζει  η Γιορτή Οµορφιάς. Μετά την ‘παρέλαση’ έτοιµη
η ελληνική µουσική. Τα κινητά πήραν φωτιά , οι  παρευρισκόµενοι  όρθ-

ιοι  χόρευαν ή χτυπούσαν παλαµάκια στο ρυθµό, από τα µπαλκόνια 
ήρθαν σφυρίγµατα , τα φωτορυθµικά ακολουθούσαν τα βήµατα , όµο-

ρφα λόγια από την δηµοσιογράφο που έκανε την απ ευθείας µετάδοση
στη δορυφορική τηλεόραση και  στο τέλος πολλά – πολλά συγχαρητήρ-
ια από όλους . 

Φυσικά δεν άντεξε και  ο Πρόεδρος της Επιτροπής να πιαστεί  στον
χορευτικό µας κύκλο. Μα και  την εποµένη ηµέρα τα δελτία ειδήσεων
ασχολήθηκαν µε το µεγάλο γεγονός.

Αυτή είναι  η ΕΛΛΑ∆Α. Είτε παραδοσιακούς χορούς , είτε λαϊκούς να
χορέψεις , ξεχωρίζουν οι  νότες µας . Σαν να τις πήραν αγκαλιά τα πυρ-
οτεχνήµατα που κατά δεκάδες στόλισαν τον ουρανό και  τις έριξαν στη
γη, στο χώρο του DOLCE.

Ευχαριστούµε θερµά για την πρόσκληση . Συγχαρητήρια σε όλες τις
διαγωνιζόµενες . Συγχαρητήρια στις νικήτριες της βραδιάς, στον δικό
µας Γ.Κουτούλια , στους διοργανωτές, στην κριτική Επιτροπή. Με
υγεία, δύναµη, κουράγιο να συνεχίσει  µια τέτοια προσπάθεια . Μας
κάνει  ακόµη πιο γνωστούς, πιο δυνατούς σε κάθε γωνιά του Πλανήτη. Η
ελληνική οµορφιά , το γαλάζιο της θάλασσας δεν περιγράφεται .

Και  πάλι  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και  ευχαριστούµε για την πρόσκληση και
την όλη προβολή .
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Α
ποψιλώσεις και καθαρισµούς κοινόχρηστων
χώρων στην περιοχή του Ολυµπιακού Χωριού
πραγµατοποίησε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος

του ∆ήµου Αχαρνών.
Το σηµείο που εργάζονται τα συνεργεία της ∆ιεύθυνση

Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αχαρνών επισκέφθηκε ο
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, συνοδευόµε-
νος από τον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Αχαρνών κ. Πολύκαρπο Παπαδόπουλο και ενηµερώθη-
καν για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται.

Ο ∆ήµος Αχαρνών προβαίνει σε συνεχείς καθαρι-
σµούς και αποψιλώσεις κοινόχρηστων χώρων στο
πλαίσιο της Αντιπυρικής Περιόδου 2018  (1η Μαΐου – 31
Οκτωβρίου 2018), ενώ παράλληλα έχει ήδη ενηµερώσει
είτε µέσω δηµόσιων ανακοινώσεων, είτε µέσω επι-
στολών τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές οικοπε-
δικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του ∆ήµου Αχα-
ρνών για την υποχρέωση τους στον καθαρισµό των οικο-
πέδων τους.

Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αχαρνών έχει
αποστείλει πάνω από 2.500 επιστολές σε ιδιώτες,γνω-
στοποιώντας τους ότι πρέπει να προβαίνουν στην
αποψίλωση και αποµάκρυνση των ξερών χόρτων, τυχόν
άλλων εγκαταλελειµµένων καυστών ή εκρήξιµων υλικών
και αντικειµένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου, καθώς και στην άµεση αποκοµιδή τους µε ίδια
µέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκα-
γιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Η σχετική δηµόσια ανακοίνωση της η ∆ιεύθυνσης Περ-
ιβάλλοντος του ∆ήµου Αχαρνών βρίσκεται στην ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Αχαρνών
(http://www.acharnes.gr/el/content/section-3203) ενώ οι
πολίτες µπορούν να επικοινωνούν µε την υπηρεσία στα
τηλέφωνα 213 2140 306 (Βόρειου Τοµέα) και  213 2072
540 (Νότιου Τοµέα).

ΑΧΑΡΝΕΣ: Συνελήφθη 48χρονη
αλλοδαπή για κατοχή 1 κιλού κοκαΐνης

Α
πό τη συν εχ ιζόµεν η έρευν α, σχ ετικά µε
εγκληµατική οργάν ωση που διακιν ούσε
συστηµατικά ποσότητες ν αρκωτικών  ουσιών ,

µε έδρα κυρίως καταυλισµούς στην  περιοχ ή Αγία
Σωτήρας και Αυλίζα Αχ αρν ών  στη ∆υτική Αττική και
εξαρθρώθηκε την  29-6-2018 από την  Υποδιεύθυν ση
Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής (σχ ετ το από 30-6-2018
∆ελτίοΤύπου), διαπιστώθηκε η απόκρυψη ποσότητας
κοκαΐν ης σε οικία στο Μαρούσι.

Κατόπιν  αυτού, αστυν οµικοί του Τ.Α Αχ αρν ών
µετέβησαν  σε οικία στο Μαρούσι, που διαµέν ει
48χ ρον η αλλοδαπή και µετά από έρευν α στον  αύλιο
χ ώρο, βρήκαν  θαµµέν η σε βάθος -55- εκατοστών ,
µέσα σε γυάλιν ο βάζο που περιείχ ε ρύζι, ποσότητα
κοκαΐν ης βάρους εν ός (1) κιλού.

Η 48χ ρον η αλλοδαπή συν ελήφθη και µε τη δικογρ-
αφία που σχ ηµατίσθηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε
στον  κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών  Αθην ών , ο
οποίος την  παρέπεµψε για κυρία αν άκριση.

Αποψιλώσεις και καθαρισµούς κοινόχρηστων 
χώρων στην περιοχή του Ολυµπιακού Χωριού 
- Πραγµατοποίησε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αχαρνών.
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ΕΕββδδοοµµάάδδαα  ππλληηρρωωµµώώνν  γγιιαα  ττοο  εεππίίδδοοµµαα  ππααιιδδιιοούύ  ΟΟΠΠΕΕΚΚΑΑ  κκααιι  ττοο  ΚΚΕΕΑΑ

Ο
ι πληρωµές του ΟΠΕΚΑ για το επίδοµα παιδιού
και το ΚΕΑ έρχονται µέσα σε αυτήν εβδοµάδα.
Ας δούµε αναλυτικά.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του
ΟΠΕΚΑ η καταβολή της συγκεκριµένης δόσης για το
επίδοµα παιδιού είναι προγραµµατισµένο να πραγµατο-
ποιηθεί στις 25-27 Ιουλίου και θα αφορά τους µήνες Μάιο
– Ιούνιο.

Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΟΠΕΚΑ
µέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας έχουν ήδη
εγκριθεί πάνω από 735.000 αιτήσεις δικαιούχων.

Υπενθυµίζεται ότι στην γ’ δόση θα συµπεριληφθούν
όλοι όσοι έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση και
αίτηση Α21 έως και τις 20 Ιουλίου. Η αίτηση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά µέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας η
οποία είναι προσβάσιµη από τις ιστοσελίδες του ΟΠΕΚΑ
(www.opeka.gr) και της Η∆ΙΚΑ (www.idika.gr) µε χρήση
των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρµα
θα είναι ξανά διαθέσιµη για αιτήσεις µετά την ολοκλήρω-
ση της πληρωµής της γ’ δόσης και µέχρι το τέλος του
∆εκεµβρίου του 2018. Επίσης, αποσαφηνίστηκε ότι σε
κάθε διµηνιαία καταβολή θα συµπεριλαµβάνονται τυχόν
αναδροµικά επιδόµατα δικαιούχων που δεν έχουν καταβ-
ληθεί από την αρχή του 2018.

Σε ό,τι αφορά την πληρωµή της δ’ δόσης του επιδόµα-
τος παιδιού, που περιλαµβάνει το δίµηνο Ιουλίου και
Αυγούστου του τρέχοντος έτους, πρόκειται να πραγµα-
τοποιηθεί το διάστηµα 25 – 27 Σεπτεµβρίου. Σε αυτή, θα
ενταχθούν όσοι ασφαλισµένοι έχουν υποβάλλει δήλωση
Α21 το αργότερο έως τις 20 Σεπτεµβρίου του τρέχοντος
έτους.

ΚΕΑ: Την Παρασκευή 27/7 η πληρωµή για το κοι-
νωνικό εισόδηµα

Πληρωµή Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) Ιουλίου 2018

Από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ
Φωτίου, ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 27 Ιουλίου
2018, θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή των δικαιούχων
του πανελλαδικού προγράµµατος ΚΕΑ (Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις
εγκρίθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2018.

Το ποσό των 65.664.302,27 ευρώ θα καταβληθεί σε
293.195 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από
610.000 άτοµα.

Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποιηθεί µε πίστωση
εξ’ ηµισείας στο λογαριασµό και στην προπληρωµένη
κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό κατα-
βαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ
ανά µήνα. Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα του δικαι-
ούχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα περιορι-
σµό για οποιαδήποτε αγορά, συµπεριλαµβανοµένων
των ηλεκτρονικών αγορών. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρα-
καλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα µε την οποία
συνεργάζονται και µόνο σε αυτήν για θέµατα που
σχετίζονται µε τον τραπεζικό λογαριασµό τους ή την
προπληρωµένη κάρτα αγορών. Υπενθυµίζεται ότι η
ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΕΑ παραµένει ανοιχτή
ώστε οι ενδιαφερόµενοι να την επισκέπτονται και να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγµή.

Γ
ια σήµερα ∆ευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 20:30 µ.µ., είναι
προγρµατισµένη η 21η δηµόσια τακτική συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου, το οποίο

καλείται να λάβει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέµατα της  ηµε-
ρήσιας διάταξης, 

Θέµα 1ο :Έγκριση της 2ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογι-
σµού έτους 2018 και της εισηγητικής έκθεσης, της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.).

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 2ο :Έγκριση της Τροποποίησης του Ετήσιου Προ-
γράµµατος ∆ράσης έτους 2018, της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.).

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 3ο :Αντικατάσταση Προέδρου, Αντιπροέδρου και
µέλους του ∆.Σ. του Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας Νεο-
λαίας & Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), ∆ήµου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος
Μελετίου.

Θέµα 4ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
διαφόρων  υπηρεσιών  σύµφωνα µε την  υπ` αριθ.
655/ΟΙΚ.ΥΠ./19-7-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή της Οικονο-
µικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 5ο :Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση
συντήρησης προγραµµάτων (sof tware) οικονοµικών και
λοιπών εφαρµογών λόγω αποκλειστικότητας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 6ο :∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτι-
σµού, έτους 2017, για την  εταιρεία «ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», λόγω διπλής χρέωσης.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 7ο :Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία της
κας Νοµικού Παρασκευής, του Ευάγγελου, συζ. Ιωάννη
Κανέλλου, στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 8ο :Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία της
κας Ασκιανάκη Ευτυχίας, του ∆ηµητρίου, στην περιοχή Ρου-
πάκι..

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 9ο :Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία του
κου Ζαχάρη Χρήστου, του Φωτίου, στην περιοχή Ρουπάκι.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 10ο :Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία των
κων ΧΩΡΑΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, του ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ, και
ΧΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, του ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ, στην περιοχή Ρου-
πάκι.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 11ο :Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία των
κων Ζαχάρη Ειρήνης, του Φωτίου, και Ζαχάρη Μαργαρίτας,
του Χρήστου, στην περιοχή Ρουπάκι.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 12ο :Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία των
κων Ελευθεριάδη Χαράλαµπου, του Αναστασίου, Κοασίδη
Ανθούλας, του Ιωάννη, Σαββουλίδη Ελένης, του Χριστόφορ-
ου, και Σαββουλίδη Αναστάσιου, του Χριστόφορου, στην περ-

ιοχή Ρουπάκι.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-

πος Πάνος.

Θέµα 13ο :Μεταβίβαση των δικαιωµάτων του υπ  ̀ αριθµ.
Ζ0824 οικογενειακού τάφου από τον Αναστάσιο Σεµερτζίδη,
του ∆ηµητρίου, στον Γεώργιο Λεπτοκαρόπουλο, του Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 14ο :Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης του
χρόνου εκτέλεσης, του έργου «Κατασκευή Τριτεύοντος ∆ικ-
τύου Γ  ̀Φάση».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τ.Υ, κ. Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 15ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του κου
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, του Χρήστου, µε διαγραφή
του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε είκοσι
πέντε µην ιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ  ̀αριθµ. 282/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 16ο :Έγκριση της υπ  ̀ αριθ. 94/2017 επικαιροποι-
ηµένης µελέτης µε τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ, κος Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 17ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών
Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 18ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

««ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  
ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ»»
Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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Τ
ις εγκαταστάσεις της «Ναυπηγεία Ελευσίνας
Α.Ε.» έχει προγραµµατίσει να επισκεφθεί αύριο
Τρίτη 24 Ιουλίου αντιπροσωπεία του ιταλικού

ναυπηγικού οµίλου Fincantieri.
Η επίσκεψη πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαδι-

κασίας αναζήτησης επενδυτή για την ελληνική επιχείρηση
που διενεργεί η KPMG για λογαριασµό των πιστωτών
–του ∆ηµοσίου συµπεριλαµβανοµένου– αλλά και του
βασικού µετόχου των ναυπηγείων, του οµίλου Νίκου
Ταβουλάρη.

Η Fincantieri, ένα από τα µεγαλύτερα αν όχι το
µεγαλύτερο ευρωπαϊκό ναυπηγικό συγκρότηµα, δεν είναι
η µόνη ενδιαφερόµενη. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», προ ολίγων εβδοµάδων τις εγκατα-
στάσεις στην Ελευσίνα επισκέφθηκε και η επίσης ιταλική
Palumbo, που όµως εµφανίζεται να έχει πλέον αποσυρθ-
εί από τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Αντιθέτως
ενεργό ενδιαφέρον, σύµφωνα µε πηγές της «Κ» σε
άµεση επαφή µε τις διεργασίες αυτές, διατηρούν εκτός
από τους Ιταλούς και ένα γαλλικό κονσόρτσιουµ αλλά και
ένας ελληνικών συµφερόντων όµιλος. Αν και όλες οι παρ-
απάνω επαφές βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο και το επεν-
δυτικό ενδιαφέρον έχει πλήθος απαιτητικών αιρεσιµοτή-
των, είναι σαφές πως η προσπάθεια για υπαγωγή της
«Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.» σε καθεστώς εξυγίανσης
τροχοδροµεί. Της σχετικής διαδικασίας από πλευράς
∆ηµοσίου προΐσταται ο υφυπουργός Ανάπτυξης Στέργιος
Πιτσιόρλας, που έχει αναλάβει το σχετικό χαρτοφυλάκιο
κατόπιν απόφασης της κυβέρνησης.

Κύκλοι της αγοράς κατονοµάζουν τη γαλλική Group
Naval ως τον πιθανότερο υποψήφιο επενδυτή από τη
Γαλλία, η οποία φέρεται ως δυνητικός επενδυτής και για
το στρατιωτικό τµήµα των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. 

Οσον αφορά τα ελληνικά συµφέροντα που ενδιαφέρ-
ονται για την Ελευσίνα ορισµένες πηγές τα συνδέουν µε
δύο γνωστούς εφοπλιστικούς οµίλους, έκαστος µε περισ-
σότερα από 100 ποντοπόρα εµπορικά πλοία στον στόλο
του. Από το υπουργείο τηρείται σιγή ασυρµάτου, καθώς
κύκλοι του επικαλούνται την εµπιστευτικότητα που έχουν
η σχετική διαδικασία και το ευαίσθητο στάδιο στο οποίο
αυτή βρίσκεται.

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν τρεις πλωτές δεξαµε-
νές και µπορούν να κατασκευαστούν εµπορικά πλοία των
100.000 τόνων και πολεµικά πλοία έως το µέγεθος
κορβέτας. Ιδρύθηκαν το 1968 από τον Ανδρέα Ανδρεάδη.
Στην τελευταία ετήσια έκθεση χρήσης, που αφορά το έτος
2016 και η οποία συντάχτηκε στις 29 Ιουνίου 2017 και
δηµοσιοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 18 Απριλίου του 2018,
οι συνολικές υποχρεώσεις στα τέλη του 2016 (∆ηµόσιο,
ταµεία, τράπεζες, προµηθευτές κ.λπ.) ανέρχονταν στα
237 εκατοµµύρια. 

Επίσης αναφέρεται πως «οι βραχυπρόθεσµες υποχρ-
εώσεις της Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε. υπερβαίνουν τα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 147 εκατ.
ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας
σε προµηθευτές, φορολογική αρχή, ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς και αµοιβές προσωπικού στις 31.12.2016
ανέρχονται στο ποσό των 77 εκατ. ευρώ». Ακόµα στην
έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογι-
στών αναφέρεται πως «τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας
έχουν καταστεί αρνητικά», ενώ σε άλλο σηµείο υπογραµ-
µίζεται πως «η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά σε συµφ-
ωνία µε ποσοστό άνω του 60% των πιστωτών της, προ-
κειµένου να καταλήξει σε αµοιβαία αποδεκτό επιχειρη-
σιακό σχέδιο για την αναδιάρθρωσή της, η οποία πρόκει-
ται να κατατεθεί για έγκριση στο αρµόδιο δικαστήριο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106 του Πτωχευ-
τικού Κώδικα.

Ταβουλάρης και ONEX διαψεύδουν τις φήµες για
το Νεώριο

Κοινή ανακοίνωση µε στόχο να µπει τέλος στη φηµο-
λογία που ήθελε τον όµιλο Ν. Ταβουλάρη να έχει «δεύτε-
ρες σκέψεις» για την πώληση των ναυπηγείων στο
Νεώριο της Σύρου εξέδωσαν ο πωλητής πρόεδρος του
οµίλου Νεώριο Συµµετοχών και Ναυπηγείων Ελευσίνας
Ταβουλάρης Νικόλαος και ο αγοραστής πρόεδρος της
ONEX Shipyards Πάνος Ξενοκώστας. Αµφότεροι δήλω-
σαν πως «δεσµεύονται για την επίλυση των προβληµά-
των του κλάδου και συµφώνησαν να εγκρίνουν το σχέδιο
εξυγίανσης και επιχειρηµατικό σχέδιο της Ναυπηγικές και
Βιοµηχανικές Επιχείρησης Σύρου Α.Ε. (ΝΑΒΙΕΣ) µέσω
του 106δ».

Τα διοικητικά συµβούλια έχουν ήδη εγκρίνει το σχετικό
σχέδιο εξυγίανσης και αναµένεται η επικύρωσή του από
τον ΕΦΚΑ, ενδεχοµένως και σήµερα Πέµπτη, καθώς όλοι
οι άλλοι πιστωτές έχουν ήδη δεσµευθεί σχετικά. Η προα-
ναφερθείσα φηµολογία σχετίζεται µε πληροφορίες που
ήθελαν να υπαναχωρεί η πλευρά Ταβουλάρη, και οι
οποίες προκάλεσαν έντονη αναστάτωση µεταξύ των
εργαζοµένων. Και αυτό διότι ο επενδυτής, η ΟΝΕΧ, έχει
δεσµευθεί για πλήρη εξόφληση των δεδουλευµένων των
εργαζοµένων. Εάν περάσει το σχέδιο εξυγίανσης και από
τον ΕΦΚΑ (προβλέπεται η εξόφληση των υποχρεώσεων
σε 280 περίπου δόσεις), τότε θα κατατεθεί άµεσα προς
επικύρωση στο Πρωτοδικείο Σύρου. Μια ενέργεια που
είχε προγραµµατιστεί να γίνει στα τέλη του πρώτου
τρίµηνου, αλλά ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΕΕΕΕννννδδδδιιιιααααφφφφέέέέρρρροοοονννν    εεεεππππεεεεννννδδδδυυυυττττώώώώνννν    γγγγιιιιαααα    τττταααα    ΝΝΝΝααααυυυυππππηηηηγγγγεεεείίίίαααα    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίννννααααςςςς
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
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
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 Απαρ-
αίτητη
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 ∆ιπλώµα-
τος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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Π
εριθώριο µέχρι τις 8 Αυγούστου του 2020 θα έχουν
οι παραγωγοί προκειµένου να τακτοποιήσουν τις
υποθέσεις που αφορούν τους κυρωµένους δασι-

κούς χάρτες.
Επιπλέον , σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του

ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας των
οποίων οι δηλώσεις των τεµαχίων στην ΕΑΕ 2018 (ΟΣ∆Ε)
εµπλέκονται µε ∆ασικούς χάρτες θα πρέπει να προβούν σε
µια σειρά ενεργειών. Αναλυτικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Σε συνέχεια των παρακάτω ενηµερώσεων:

1) από 09/03/2018 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ µε Θέµα:
"Ανακοίνωση σχετικά µε την ενηµέρωση για επικάλυψη αγρ-
οτεµαχίων µε τους αναρτηµένους ∆ασικούς Χάρτες (Β  ́και Γ΄
φάση ανάρτησης)" (αναρτηµένη στο site ΟΠΕΚΕΠΕ) προς
τους παραγωγούς.

2) του από 13/03/2018 µηνύµατος ηλεκτρον ικής αλληλογρ-
αφίας του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχν ικών Ελέγχων του
ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα ΚΥ∆ µε θέµα: "∆ασικοί Χάρτες - ενηµέρ-
ωση ΚΥ∆"

3) του από 14/03/2018 ∆ελτίου τύπου (είναι αναρτηµένο
στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ) µε Θέµα: "Ενηµέρωση των παρα-
γωγών σχετικά µε ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών"

4) του από 02/04/2018 µηνύµατος ηλεκτρον ικής αλληλογρ-
αφίας της ∆/νσης Τεχν ικών Ελέγχων προς τα ΚΥ∆ µε θέµα:
"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥ∆ ΓΙΑ ∆ΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ"

5) της παλαιότερης από 19/07/2017 ανακοίνωσης του
ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις του 2017 (είναι αναρτηµένη στο
site του ΟΠΕΚΕΠΕ)

συνοψίζουµε παρακάτω στις ενέργειες που πρέπει να
προβούν οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις τεµαχίων
στην ΕΑΕ 2018 εµπλέκονται µε ∆ασικούς χάρτες:

1)Στην ιστοσελίδα του κτηµατολογίου (Τι πρέπει να
γνωρίζει ο πολίτης ) αναγράφονται χρήσιµες πληροφορίες για
τους πολίτες:
http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx

2)Τα διαθέσιµα εργαλεία είναι τα ακόλουθα:

Α. Εφόσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ∆Α ή ΧΑ (και δεν
είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε µπορεί ο πολίτης ως τις
08/08/2020:

1.Να υποβάλλει αίτηση ατελώς στο ∆ασαρχείο της περ-
ιοχής:

είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει
γίνει προ του 1975,

είτε για χρήση (έγκριση επέµβασης) της έκτασης εφόσον η
εκχέρσωση έχει γίνει µέχρι το 2007

Εάν αιτηθεί την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει
στο ∆ασαρχείο:

i. Αίτηση εξαγοράς
ii. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες κορυφών,

βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς
(ΕΓΣΑ 87)

iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975

Εάν αιτηθεί την χρήση ( έγκριση επέµβασης), τότε θα χρει-
αστεί να υποβάλλει στο ∆ασαρχείο :

i. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέµβασης)
ii. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες κορυφών,

βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς
(ΕΓΣΑ 87)

2.Να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφ-
ανές σφάλµα του δασικού χάρτη

Εάν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλµα
στον χάρτη (µπορεί να δει τις κατηγορίες στην
Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017
(Β  ́1366)), όπως για παράδειγµα τον χαρακτηρι-
σµό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας,
λόγω αδιαµφησβήτητου σφάλµατος στη φωτοερµ-
ηνεία, τότε µπορεί :

i. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφά-
λµατος µέσω της ειδικής εφαρµογής που υπάρχει
στο διαδίκτυο στην  ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ
ΑΕ,http://www.ktimatologio.gr

ii. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφά-
λµατος απευθείας στη ∆ιεύθυνση ∆ασών της
περιοχής.

3.Να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα
της έκτασης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αµφισβήτ-
ηση για την φωτοερµηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη
και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι µειωµένα έως και 80% σε
σχέση µε το παρελθόν  και υπάρχουν  στην  ΚΥΑ
151585/323/3.2.2017(ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)

iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι
αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγµα κληροτε-
µάχια από διανοµή τα οποία φαίνονται ως ∆Α ή ΧΑ στον
χάρτη).

iv . Η αντίρρηση υποβάλλεται µέσω της εφαρµογής της
ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr

4.Χρήση και των τριών εργαλείων

Εφόσον θέλει να χρησιµοποιήσει και τα τρία εργαλεία ή
δυο από αυτά µαζί, µπορεί να το κάνει χωρίς περιορισµό ως
την  οριζόµενη ηµεροµην ία
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnart
Dasika.aspx ). Σε αυτή την περίπτωση :

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλµατος
ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλµα, θα εξεταστεί

η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ
iii. Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί το

αίτηµα εξαγοράς ή έγκρισης επέµβασης .

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την
έκταση από την µερική κύρωση του χάρτη,θα διασφαλίσει
την επιδότηση και µε την ολική κύρωση του χάρτη θα
βρίσκεται σε νόµιµη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει
κανένα πρόβληµα για τις επιδοτήσεις.

Β. Εάν η έκταση έχει οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισµό
εκτός από ∆Α ή ΧΑ, δηλαδή είναι ∆∆, Α∆, ΧΧ, ή ΑΧ, τότε µπο-
ρεί ως την  οριζόµενη ηµεροµην ία
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnart
Dasika.aspx):

1.Να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφ-
ανές σφάλµα του δασικού χάρτη

Εάν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλµα στον χάρτη
(µπορεί να δει τις κατηγορίες στην Υπουργική Απόφαση
153394/919/12.04.2017 (Β’ 1366)), όπως για παράδειγµα τον
χαρακτηρισµό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας,
λόγω αδιαµφησβήτητου σφάλµατος στην φωτοερµηνεία, τότε
µπορείς:

i. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλµατος µέσω
της ειδικής εφαρµογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστο-
σελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ,http://www.ktimatologio.gr

ii. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλµατος απε-
υθείας στη ∆ιεύθυνση ∆ασών της περιοχής σου.

2.Να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτα-
σης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αµφισβήτ-
ηση για την φωτοερµηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη
και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι µειωµένα έως και 80% σε
σχέση µε το παρελθόν  και υπάρχουν  στην  ΚΥΑ
151585/323/3.2.2017(ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)

iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι
αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγµα κληροτε-
µάχια από διανοµή τα οποία φαίνονται ως ∆Α ή ΧΑ στον
χάρτη).

iv . Η αντίρρηση υποβάλλεται µέσω της εφαρµογής της
ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr

3.Χρήση και των δύο εργαλείων

Εφόσον θέλει να χρησιµοποιήσει και τα δύο εργαλεία,
µπορεί να το κάνει χωρίς περιορισµό ως την οριζόµενη ηµε-
ρ ο µ η ν ί α
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnart
Dasika.aspx) . Σε αυτή την περίπτωση :

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλµατος
ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλµα, θα εξεταστεί

η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ

4.Χρήση άλλων διαθέσιµων εργαλείων της δασικής νοµοθ-
εσίας

Εφόσον τα παραπάνω δύο εργαλεία δεν λύσουν το πρόβ-
ληµα, η δασική νοµοθεσία περιλαµβάνει εργαλεία τα οποία
δίνουν λύσεις. Μερικά από αυτά είναι :

Νοµοθεσία περί δασωµένων αγρών (Άρθρο 67,Ν. 998/79)

Εφόσον έχει τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η
έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή
µπορεί να τεθεί εκτός δασικής νοµοθεσίας

Εφόσον οι τίτλοι είναι νεότεροι, αλλά όχι µετά το 2004 και
η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή
µπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκοµική καλλι-
έργεια.

Νοµοθεσία περί παραχωρητηρίων

Στη νοµοθεσία υπάρχει ήδη διαδικασία για την παρ-
αχώρηση καστανοτεµαχίων

Θα µπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια
από τη δασική υπηρεσία να τα κάνουν οριστικά µέσα σε
τρία χρόν ια. Γι αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η
υποβολή αντίρρησης.

Νοµοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγµατικών
ή νοµικών αιτιών (παρ. 4 άρθρου 44 Νόµου 998/79)

Αναφέρεται ότι στο Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων
του ΟΣ∆Ε, έτους 2018, οι αναρτηµένοι δασικοί χάρτες καθώς
και οι κυρωµένοι δασικοί χάρτες έχουν ενσωµατωθεί στα νέα
θεµατικά επίπεδα που είναι:

Α) ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ∆ΑΣΙΚΟΙ : περιλαµβάνονται οι ανα-
ρτηµένοι δασικοί χάρτες, για τους κωδικούς των οποίων
ισχύει η προαναφερόµενη εργαλειοθήκη που έχει αποσταλεί
στα ΚΥ∆ και είναι αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Β) ΚΥΡΩΜΕΝΟΙ ∆ΑΣΙΚΟΙ : περιλαµβάνονται οι κυρωµέ-
νοι δασικοί χάρτες οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη στους ∆ια-
σταυρωτικούς Ελέγχους. Επισηµαίνεται ότι για τους κωδικούς
∆Α και ΧΑ υπάρχει ακόµα προθεσµία τακτοποίησης (ρύθµι-
σης) µέχρι 08/08/2020. Για τους υπόλοιπους κωδικούς
ισχύουν οι διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας.

∆ύο χρόνια προθεσµία για να «σώσουν» 
οι αγρότες τα χωράφια από τα δασικά



Ο
ι  ∆ηµοτι κοί  Σύµβουλοι  της Λαϊ κής
Συσπεί ρωσης καταδι κάζουµε
σύσσωµοι , το επαί σχυντο και  συκοφ-

αντι κό δηµοσί ευµα, σε σελί δα κοι νωνι κής δι κ-
τύωσης µε την ονοµασί α «Πλεύση Ελευθερί ας
Χαϊ δαρί ου», το οποί ο στοχεύει  στο ηθι κό κύρος
του ∆ήµαρχου Μ. Σελέκου και  συνολι κά επι -
δι ώκει  να πλήξει  την ∆ηµοτι κή Οµάδα της Λαϊ -
κής Συσπεί ρωσης.

Η προσπάθει α του συντάκτη, να αφήσει
υπόνοι ες γι α τη στάση του ∆ηµάρχου ως µέλος
τότε της οι κονοµι κής επι τροπής από τη θέση
της αντι πολί τευσης, σχετι κά µε το θέµα των
υπέρογκων χρεών 1,2 εκ. ευρώ του δηµοτι κού
καταστήµατος στον πρ. Ηλί α, που δηµι ο-
υργήθηκαν στο ∆ήµο τα προηγούµενα χρόνι α,
εί ναι  τουλάχι στον συκοφαντι κή, ενώ εντέχνως
αφήνονται  υπονοούµενα γι α παράνοµο πλουτι -

σµό. Όλες οι  αποφάσει ς της οι κονοµι κής επι -
τροπής εί ναι  αναρτηµένες στο δι αδί κτυο και
εί ναι  γνωστή η στάση της Λαϊ κής Συσπεί ρω-
σης, που καταψήφι σε όλες τι ς αποφάσει ς
παραχώρησης του δηµοτι κού καταστήµατος σε
ι δι ώτες, ενώ επανει ληµµένα έθετε το ζήτηµα
των χρεών των ενοι κι αστών και  της ανάγκης
δι εκδί κησης τους από τι ς προηγούµενες ∆ηµο-
τι κές Αρχές. Η Λαϊ κή Συσπεί ρωση ως δηµοτι -
κή αρχή, εί ναι  η πρώτη που ζήτησε δι αχει ρι -
στι κό έλεγχο των υποθέσεων αυτών και  ήδη το
συγκεκρι µένο θέµα, όπως και  άλλα
αντί στοι χα, έχουν παραπεµφεί  στον Ει σαγγε-
λέα.

∆ι αλέγουν τα πι ο βρώµι κα επι χει ρήµατα,
γι ατί  ξέµει ναν από πολι τι κό λόγο και  θέσει ς,
ι κανές να αντι παρατεθούν µε την πολι τι κή
κατεύθυνση που εκφράζει  η ∆ηµοτι κή Αρχή. Η

λάσπη και  η συκοφαντί α εί ναι
βολι κός και  εύπεπτος δρόµος,
στην προσπάθει α να πλήξουν
το ηθι κό κύρος που έχει  κατακ-
τήσει  τόσο ο ∆ήµαρχος, όσο

και  το σύνολο των ∆ηµοτι κών Συµβούλων της
Λαϊ κής Συσπεί ρωσης. 

Ο κόσµος γνωρί ζει  ποι οί  εί µαστε και
ξέρει  πολύ καλά τι ς θέσει ς αρχών µε τι ς
οποί ες πορευόµαστε, µέσα και  έξω από το
∆ηµοτι κό Συµβούλι ο. Μας γνωρί ζει  γι ατί
βρι σκόµαστε στην πρώτη γραµµή στους
αγώνες γι α τα προβλήµατα του λαού της
πόλης, µας ξέρει  από τι ς πολι τι κές µάχες
στι ς οποί ες πάντα λέµε τα πράγµατα µε το
όνοµά τους. Καθένας αναγνωρί ζει , ότι  δεν
εί µαστε όπως όλοι  οι  άλλοι , γι ατί  λέµε την
αλήθει α χωρί ς να λογαρι άζουµε το πολι τι κό
κόστος. Η πορεί α µας, έχει  σφυρηλατήσει
ει λι κρι νεί ς δεσµούς µε χι λι άδες κόσµο στο
Χαϊ δάρι  και  αυτό εί ναι  που στην πραγµατι κότ-
ητα τους ενοχλεί .

Γι α να ξεκαθαρί σουµε µι α και  καλή µε τι ς
συκοφαντι κές επι νοήσει ς του συντάκτη και  δι ά-
φορων καλοθελητών, δηλώνουµε ακόµα µι α
φορά και  σε όλους τους τόνους, ότι  εµάς δε µας
χωρί ζει  η ψήφος, η θέση και  η καρέκλα, εµάς
µας ενώνει  η ανάγκη να έχει  ο λαός έκφραση
µέσα στα ∆ηµοτι κά Συµβούλι α. Εκπροσω-
πούµε τα πι ο τί µι α κοµµάτι α της κοι νωνί ας
µας, τους εργάτες και  τους λαϊ κούς ανθρώπο-
υς, προερχόµαστε από αυτούς και  γι ’ αυτό
ποτέ δεν θα µπλεχτούµε στι ς δοσοληψί ες τους
και  δεν θα εκφράσουµε τα επι χει ρηµατι κά

τους συµφέροντα, γι ατί  τα πολεµάµε συνολι κά.
Οι  ∆ηµοτι κοί  Σύµβουλοι  της Λαϊ κής

Συσπεί ρωσης, καλούµε τους Χαϊ δαρι ώτες να
ρί ξουν τη λάσπη εκεί  που έχει  θέση, στους
υπονόµους! Εµεί ς θα συνεχί σουµε να πολεµά-
µε γι α το δί κι ο αταλάντευτα, σταθερά και
αδι άκοπα.

Βαρυτι µι άδης Ηλί ας
Βορέας Κώστας
Βουλγαρί δης Λεωνί δας
∆αουάχερ Ναουάφ
∆ηµουλά Μαρί α
Ζέρβα Γι αννούλα
Ζώτος Ιωάννης
Θεοδώρου ∆ηµήτρης
Θερµού Ελένη
Καραγι άννης Νί κος
Κουβαράς Παναγι ώτης
Μοσχονάς Παναγι ώτης
Παναγοπούλου Αλεξί α
Παντελάρος Βασί λης
Σταθάς Κώστας
Τροχί δης Μανώλης
Τσουκνί δας Κώστας
Χατζηστεργί ου Στέλλα
Χουδελούδης Μόσχος 

ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ»

ΣΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ  ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Ο χρήστης Πλεύση Ελευθερίας Χαϊδαρίου πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
13 Ιουλίου στις 5:32 µ.µ. · 

΄΄Νέος επικεφαλής στη δηµοτική παράταξη " Λαϊκή Συσπείρωση " στο Χαϊδάρι;
Σύµφωνα µε πληροφορίες ή απόφαση της κυβέρνησης να επισπεύσει την διενέργεια των δηµοτικών εκλογών τον Μάιο του

2019 έχει σηµάνει συναγερµό στη δηµοτική παράταξη " Λαϊκή Συσπείρωση " στην πόλη µας καθώς κατά γεν ική οµολογία η
σηµερινή δηµοτική αρχή παρά τη στηριξη

των χαιδαριωτων όπου µε ποσοστό πάνω από 70% κέρδισε τις τελευταίες εκλογές έχει αποτύχει στη διοίκηση του ∆ήµου
µας, αυτό αποτυπώνεται και στις δηµοσκοπήσεις που γίνονται αυτή την εποχή όπου τα ποσοστά της σηµερινής δηµοτικής
αρχής έχουν κατάρρευση κάτω από το 15%

Πλέον η αµφισβήτηση για τον επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης και δήµαρχο Χαιδαριου κ. Μιχάλη Σέλεκος εντός της δηµο-
τικής του παράταξης είναι κάτι παραπάνω από εµφανής

Εντύπωση έχει προκαλέσει στους χαιδαριωτες η αµύθητη περιουσία που εµφανίζεται να έχει στην κατοχή του ο δήµαρχος
αφού µε την δηµοσιοποίηση του πόθεν έσχες αποκαλύφτηκε να έχει στην κατοχή πακτωλό µετρητών χρηµάτων καθώς και
τεράστια ακίνητη περιουσία, πράγµα ασυνήθιστο για ένα δηµόσιο υπάλληλο των 1200 ευρώ το µήνα

Αίσθηση έχει προκαλέσει και η αποκάλυψη της ηλεκτρον ικής µας σελίδας ότι ο . κ. Σέλεκος υπήρξε µέλος της οικονοµικής επι-
τροπής την περίοδο που χάθηκε για τα ταµεία του δήµου µας από την εκµετάλλευση του δηµοτικού καταστήµατος στο λόγο του
Προφήτη Ηλία το τεράστιο ποσό του 1.2 εκατ ευρώ, ενώ ερωτήµατα προκαλεί και το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολλούς µήνες
ενω έχει στα χέρια του το πόρισµα των επιθεωρητών δηµόσιας διοίκησης για αυτό το πολύ µεγάλο σκάνδαλο το κρατάει κρυµµέ-
νο στα συρτάρια του και δεν το στέλνει στον αρµόδιο εισαγγελέα ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όσους τους αναλογούν

Μεγάλο φαβορί να αντικαταστήσει τον κ. Σέλεκο εµφανίζεται ο αντιπρόεδρος οικονοµικών κ. Παναγιώτης Μοσχονάς έντι-
µος άνθρωπος κατά γεν ική οµολογία, γέννηµα θρέµµα χαιδαριωτης, άνθρωπος της αγοράς, αυτοδηµιούργητος µε πολλά πολλά
χρόνια ένσηµα στην πλάτη του, ένας επιτυχηµένος ελεύθερος επαγγελµατίας

Ενδιαφέρον για την θέση τους επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης " λαϊκή συσπείρωση " έχουν επιδείξει τόσο ο αντιδήµα-
ρχος πολιτισµού και υποψήφιος βουλευτής µε το ΚΚΕ στις τελευταίες εθν ικές εκλογές κ. Νικος Καραγιάννης όσο και το στέλεχος
του ΚΚΕ Χαιδαριου αλλά και µέλος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης Πορφύρης́ ΄
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

8.Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της «Μελέτης οριοθέτησης
και διευθέτησης ρέµατος Μικρό Κατερίνι της ∆.Ε. Μαγούλας».

9.Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της «Μελέτης οριοθέτησης
και διευθέτησης ρέµατος Σούρες περιοχή Παράδεισος».

10.Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστά-
σεις πεζοδροµίων από πληµµύρα στην ∆.Ε. Μαγούλας».

11.Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστά-
σεις πεζοδροµίων από πληµµύρα στην ∆.Ε. Ελευσίνας».

12.Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση
κατεστραµµένου από πληµµύρα συνθετικού χλοοτάπητα βοηθητικού γηπέ-
δου της ∆.Ε. Μαγούλας».

13. Λήψη απόφασης   για την υπαγωγή σε ρύθµιση της εταιρείας Χαλ-
υβουργική ΑΕ (κωδ. Οφειλέτη 16897).

14. Λήψη απόφασης για την προσθήκη δραστηριότητας υπηρεσιών δια-
δικτύου σε υφιστάµενο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας
κ. Θεοδωρίδη Γεωργίου.

15. Επί αιτήµατος δηµότη για παραχώρηση χώρου.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών

προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρ-
εσιών.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

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 Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, 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 θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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 χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. 
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 - Αναστά-
σιος

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

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο

κατάστηµα 63µ² 
επί της οδού 

Φυλής 8Α. 
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα
6947-264784 

και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆υν άµει της µε αριθµό 07
/2018 ∆ιαταγής του Ειρην οδι-
κείου Mεγάρων  εγκρίθηκε το
από 01/06/2018 Καταστατικό
του Σωµατείου «Χορευτικός
Όµιλος Μεγάρων », µε έδρα τα
Μέγαρα Αττικής και µε σκοπό
τον  αν αφ ερόµεν ο στο 2ο
άρθρο του αποτελούµεν ου από
23 άρθρα Καταστατικού του.

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ
ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 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

48

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος για γραφείο ή κ ατά-

στηµα επί της οδού
ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι

Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµο-
τικ ού Σχολείου 60 τ.µ. 

Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 
6974410178

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς    --
ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοι κι άζεται  Επαγγελµατι κός
Χώρος 1ου Ορόφου, γι α γραφ-

ε ί ο ή κατάστηµα 
επι  της Λεωφόρου ∆ηµοκρ-

ατί ας, στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (µε  θέα την  Εθνι κή
Οδό). 60 τετραγωνι κά µέτρα,
µε  θέση πάρκι νγκ. τηλέφωνο
επι κοι νωνίας: 2105574070 &

6974668763



16-θριάσιο ∆ευτέρα 23 Ιουλίου 2018 


