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ΣΣττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  δδιιοοδδίίωωνν  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο στην 
Αθηνών – Κορίνθου

Με αλλαγές το πρόγραµµα των
πολιτιστικών  εκδηλώσεων  στα Βίλια 
ως έν δειξη συµπαράστασης στους 

συν αν θρώπους µας που θρην ούν  εξαιτίας
της φον ικής πυρκαγιάς.  

ΗΗ  ΑΑΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙ∆∆ΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΟΟΡΡΙΙΑΑ  
Έκλεισαν τη δίοδο προς τη θάλασσα στη Βραυρώνα! 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Οι ιδιοκτήτες κενών ακινήτων
µετά τη διακοπή της

ηλεκτροδότησης και µέχρι την
19/01/2019 θα πρέπει να 

καταθέσουν στον ∆ήµο Ελευσίνας
αίτηση, περί απαλλαγής τους από

την χρέωση δηµοτικών τελών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Το σχετικό σήµα αφορά
την Αττική, τη Λέσβο, τη
Χίο, τη Σάµο, την Ικαρία,
την Εύβοια και τη Σκύρο.
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Ολοκληρώθηκε από την  Κοιν ων ική
Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής, η
ν έα διαν οµή τροφίµων  σε 7.624

άτοµα, στο πλαίσιο του Επιχ ειρησιακού
Προγράµµατος Επισιτιστικής Συν δροµής
του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
άπορους (ΤΕΒΑ) ∆υτικής Αττικής, στο
οποίο είν αι Leader (επικεφαλής) ο ∆ήµος
Φυλής. Η διαν οµή ξεκίν ησε τη ∆ευτέρα 23
Ιουλίου  από το ∆ήµο Ασπροπύργου και
ολοκληρώθηκε την  Τρίτη 31 Ιουλίου στον
∆ήµο Μάν δρας. 

«Την  πρώτη ηµέρα της διαν οµής,
ξέσπασε η µεγάλη φωτιά στην  Κιν έτα και
αργότερα την  ίδια µέρα η φον ική φωτιά
στο Μάτι. Έτσι τη δεύτερη ηµέρα παράλ-
ληλα µε την  οµαλή εκτέλεση του Προ-
γράµµατος Επισιτιστικής Συν δροµής
(ΤΕΒΑ), οργαν ώσαµε επιτυχ ώς, µέσα σε
ελάχ ιστες ώρες και µια σηµαν τική απο-
στολή φαρµάκων , τροφίµων  και ειδών  έν δυσης και
ρουχ ισµού για τους πυρόπληκτους της Αν ατολικής
Αττικής» υπογραµµίζει ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος. 

«Ευχ αριστώ πολύ τους εργαζόµεν ους για την  υπε-
υθυν ότητα, την  αφοσίωση και την  εργατικότητα που
επέδειξαν  αποδεικν ύον τας για µια ακόµη φορά πως τα
«κοιν ων ικά» αν ταν ακλαστικά της Υπηρεσίας µας αλλά
και του ∆ήµου Φυλής, τα τελευταία 4 χ ρόν ια, είν αι εξαι-
ρετικά ισχ υρά. Αυτό αποτυπών εται από τις δεκάδες
παρεµβάσεις και δράσεις που αν απτύξαµε µε το ∆ήµα-

ρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού στην  Κοιν ων ική Υπηρ-
εσία, τις οποίες εν δυν αµών ουµε και εµπλουτίζουµε
καθηµεριν ά µε επίκεν τρο τον  άν θρωπο» τον ίζει ο
Γιώργος Αν των όπουλος. 

Συγκεκριµέν α στους ∆ήµους που µετέχ ουν  στην  κοι-
ν οπραξία εν ισχ ύθηκαν  µε κρέας (χ οιριν ό και
µοσχ άρι), οπωροκηπευτικά (ν τοµάτες και αχ λάδια) και
τυροκοµικά προϊόν τα (φέτα) 3.570 οικογέν ειες το οποίο
µεταφράζεται σε 7.624 άτοµα. 

Στο ∆ήµο Φυλής εν ισχ ύθηκαν  1270 οικογέν ειες που
αν τιστοιχ ούν  σε 2600 άτοµα. 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

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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Ασπρόπυργος

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ., Λεωφόρος

Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 

& Κανελλοπούλου 2, 2102475608

Αχαρν ές
ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆εκελείας 51, 2102448377

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. 

Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά . Η θερµοκρασία
από 23 έως 33 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ολύµπιος, Σαλώµη, Σαλώµα

Αγίου Ολυµπίου µάρτυρος του επάρχου, Αγίας
Σαλώµης Μυροφόρου

ΤΙΤΑΝ: ∆ωρεά 2.500 τόνων τσιµέντου για τις άµεσες ανάγκες
ανοικοδόµησης και επισκευής υποδοµών κοινωφελούς σκοπού

Παράλληλα, θα προσφέρει όσα δενδρύλλια χρειαστούν για την αναδάσωση των περιοχών.

Με ανακοίνωση του ο «ΤΙΤΑΝ» θα προσφ-
έρει δωρεά 2.500 τόνων τσιµέντου για τις
άµεσες ανάγκες ανοικοδόµησης και

επισκευής υποδοµών κοινωφελούς σκοπού.
Παράλληλα, θα κάνει δωρεά και όσα δενδρύλλια

χρειαστούν για την αναδάσωση των περιοχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο ΤΙΤΑΝ συµβάλλει µε δωρεά τσιµέντου και

δενδρυλλίων στην αποκατάσταση των περιοχών
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Ανατολική
Αττική Οι Εργαζόµενοι και η ∆ιοίκηση της Α.Ε. Τσι-
µέντων ΤΙΤΑΝ εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρ-
ιά τους στις οικογένειες των θυµάτων και τη συµπα-
ράστασή τους προς τους συνανθρώπους µας που

επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στην
Ανατολική Αττική. 

Ο ΤΙΤΑΝ, συνεπής στη µακροχρόνια πορεία του
ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, θα συµβάλλει
στη συλλογική προσπάθεια στήριξης των κατοίκων
στις πληγείσες περιοχές µε δωρεά 2.500 τόνων
τσιµέντου, προκειµένου, σε συνεργασία µε την
Πολιτεία, να αντιµετωπιστούν άµεσες ανάγκες
ανοικοδόµησης και επισκευής υποδοµών κοινωφε-
λούς σκοπού. 

Επιπλέον, η Εταιρία θα προσφέρει, από τα
φυτώριά της, όσα δενδρύλλια χρειαστούν για την
αναδάσωση των περιοχών, µε βάση µελέτες και
σχεδιασµό των αρµόδιων φορέων και τις ανάγκες
που θα προσδιοριστούν».

Ολοκληρώθηκε η διανοµή τροφίµων ΤΕΒΑ Ολοκληρώθηκε η διανοµή τροφίµων ΤΕΒΑ 
στους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικήςστους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής

Παρούσα και στην Ανατολική Αττική η Κοινωνική Υπηρεσία Φυλής
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∆ύο ΑΤΜ ανατίναξαν έξω από σούπερ 
µάρκετ στη Βαρυµπόµπη
Εκρήξεις σε δύο ΑΤΜ τραπεζών, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκάλεσε οµάδα ατό-

µων έξω από σούπερ µάρκετ στο 20ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας,
στη Βαρυµπόµπη, τα ξηµερώµατα της Πέµπτης.
Από τις εκρήξεις υπέστησαν εκτεταµένες ζηµιές τα µηχανήµατα, ενώ έσπασε και ο

υαλοπίνακας του καταστήµατος.
Μέχρι εχθές αργά το απόγευµα δεν είχε διευκρινιστεί αν οι δράστες κατάφεραν να απο-

σπάσουν χρήµατα από τα ΑΤΜ.Από την αστυνοµία γίνονται έρευνες για τον εντοπισµό και
τη σύλληψή τους.

Ο
ι συν οµιλίες που είχ αν  µέσω
ασυρµάτου οι άν δρες της
αστυν οµίας την  ώρα που η

φωτιά έκαιγε το Μάτι αποκαλύπτουν  το
αλαλούµ που επικρατούσε εκείν η την
ώρα.

Οι διάλογοι των  αν δρών  της EΛ.ΑΣ.
δείχ ν ουν  το απόλυτο χ άος που επι-
κράτησε στην  κορύφωση της πυρκαγιάς-
τη ∆ευτέρα 23/07/2018, λίγο µετά τις 6 το
απόγευµα.

Τους διαλόγους δηµοσιεύει η έν τυπη
έκδοση της «Καθηµεριν ής» και είν αι
αποκαλυπτικοί, αφού φαίν εται πως
καν έν ας δεν  έχ ει αν τιληφθεί το µέγεθος
του προβλήµατος, ούτε ότι οι φλόγες θα
φτάσουν  -αφού πρώτα σκορπίσουν
στάχ τη και θάν ατο- στη θάλασσα.

Πρόκειται για το κρίσιµο 10λεπτο που
η φωτιά πέρασε τη λεωφόρο Μαραθών ος
και ουσιαστικά το Μάτι παραδόθηκε στις
φλόγες. Η Πυροσβεστική προσπάθησε
ν α κάν ει πυροσβεστικό µπλόκο στη
Μαραθών ος και η αστυν οµία έδωσε
εν τολή ν α διακοπεί η κυκλοφορία των
οχ ηµάτων , τα οποία κατηύθυν ε αλλού.
Ωστόσο, όπως αποδείχ θηκε µε τον  τρα-
γικό απολογισµό, οι εκτιµήσεις αλλά και οι
κιν ήσεις Πυροσβεστικής και αστυν οµίας
δεν  πρόλαβαν  τη φωτιά και το αποτέλε-
σµα των  αποφάσεών  τους ήταν  ν α
στείλουν  ουσιαστικά τους οδηγούς στην
καρδιά της πυρκαγιάς, όπου και
εγκλωβίστηκαν .

Οι επίµαχ οι διάλογοι και οι ώρες της
καταστροφής 

18:12 η φωτιά µαίνεται και φτάνει
στη λεωφόρο Μαραθώνος.

18:13 ∆ίνεται εντολή για διακοπή
κυκλοφορίας. «Θα χρειαστεί να έρθε-
τε πιο χαµηλά, θα χρειαστεί εκτροπή.
Να ξεκινήσετε τώρα για Νέα Μάκρη.
Ελάτε στη Νέα Μάκρη».

Η εν τολή δίδεται σε έν α περιπολικό
και µια µηχ αν ή

18:18 Πέντε λεπτά αργότερα: «Η
φωτιά έφτασε στην Κυανή Ακτή,

υπάρχει σταθµός (περι-
πολικό) εκεί να κόψει».

Ήδη το µέτωπο φαίν εται
ότι καίει ως την  παραλία,
εν ώ η Πυροσβεστική προ-
σπαθεί ν α την  κόψει στη
Μαραθών ος, και η
διαπίστωση αυτή φαίν εται
ότι κάν ει τους υπεύθυν ο-
υς της αστυν οµίας ν α
δώσουν  την  επόµεν η
εν τολή:

18:29 «Ελάτε Κόκκινο
Λιµανάκι, να µην πάει
τίποτα από παραλιακή
για Νέα Μάκρη»J

Εκείν η την  ώρα ωστό-
σο, λόγω διακοπής κυκλο-
φορίας στη λεωφόρο Μαρ-
αθών ος, πολλά οχ ήµατα
πολιτών  έχ ουν  επιλέξει
αυτή τη διαδροµή. 

18:29 Στον ασύρµατο
της Αστυνοµίας ακούγε-
ται: «Κανένα όχηµα να
µην κινηθεί παραλιακά,
να τα κόψουµε στο Κόκ-
κινο Λιµανάκι, να τα
στείλουµε όλα Ραφήνα».

18:35 Η φωτιά έχει
φτάσει ως τη θάλασσα,
πέντε λεπτά αργότερα
άλλωστε ακούγεται στον
ασύρµατο ότι έχει
εγκλωβιστεί και ένα περ-
ιπολικό: 

«Όσοι σταθµοί κινούνται ή
βρίσκονται εντός φωτιάς προσοχή
να µην εγκλωβιστούν. Ούτε ένα
όχηµα παραλιακά, αυστηρές εκτρο-
πές, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα».

Μάλιστα ο διοικητής της Τροχ αίας
ακούγεται ν α ρωτά στον  ασύρµατο: «Το
10 (σ.σ.: αν ακριτικό της Τροχ αίας) είν αι
καλά; Aκουσα ότι έχ ει εγκλωβιστεί». Η
απάν τηση που ακολούθησε ήταν  καθη-

συχ αστική: «Ναι, όλα καλά, έχ ει κατέβει
στη διασταύρωση της Ραφήν ας».

Το αλαλούµ που επικράτησε καταγρά-
φεται και σε άρθρο του BBC

Ευθύν ες στην  αστυν οµία για τους χ ει-
ρισµούς της την  ώρα της φον ικής πυρ-
καγιάς στο Μάτι επιρρίπτει το BBC µε
έν α έν α άρθρο-κόλαφος.

Συγκεκριµέν α στο άρθρο αν αφέρον ται 

τα µοιραία λάθη που έγιν αν  από την
αστυν οµία, η οποία, όπως γράφει το βρε

ταν ικό Μέσο, «έστελν ε τους οδηγούς
στην  πορεία της πυρκαγιάς».

Ακόµη το άρθρο επισηµαίν ει πως την
ώρα της τραγωδίας όχ ι µόν ο δεν  υπήρξε
κάποιος επίσηµος συν αγερµός για τους
κατοίκους του Ματιού, αλλά οι ίδιοι έµαθ-
αν  από στόµα σε στόµα πως η φωτιά
συν εχ ίζει προς τον  οικισµό τους.

To «µπάχαλο» που κατέγραψαν οι ασύρµατοι της ΕΛΑΣ
κατά την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική

Σύµφων α µε το άρθρο 222
ν .4555/2018 (ν όµος «Κλεισθ-
έν ης») οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων

απαλλάσσον ται από τα δηµοτικά
τέλη καθαριότητας-φωτισµού, όταν
το ακίν ητό τους δεν  ρευµατοδοτείται
και δεν  χ ρησιµοποιείται (είν αι
κεν ό), εφόσον  µετά τη διακοπή της
ηλεκτροδότησης και µέχ ρι την
19/01/2019 καταθέσουν  στον  ∆ήµο Ελευσίν ας αίτηση , περί απαλλαγής τους
από την  χ ρέωση δηµοτικών  τελών , στην  οποία πρέπει ν α επισυν αφθούν  τα
εξής δύο δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της ∆ΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακιν ήτου, και
2. Υπεύθυν η δήλωσή τους προς το ∆ήµο ότι το ακίν ητο δεν  ηλεκτροδοτείται
και δεν  χ ρησιµοποιείται καθ΄οποιον δήποτε τρόπο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Οι ιδιοκτήτες κενών ακινήτων µετά τη διακοπή της

ηλεκτροδότησης και µέχρι την 19/01/2019 θα πρέπει
να καταθέσουν στον ∆ήµο Ελευσίνας αίτηση, περί
απαλλαγής τους από την χρέωση δηµοτικών τελών
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ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ: 
Επείγουσα επιστολή
στον πρόεδρο της ∆ΕΗ
Μ. Παναγιωτάκη 

Αποµένουν µόλις 64 
ηµέρες «ζωής» για 
τον ΑΗΣ Αµυνταίου 

Επιστολή έστειλε η
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ στον
πρόεδρο και ∆ιε-

υθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ
Μανώλη Παναγιωτάκη για την
ένταξη Λιγνιτικών Μονάδων στο
καθεστώς παρέκκλισης περιορι-
σµένης διάρκειας (Οpt-Out) του
άρθρου 33 της Οδηγίας
2010/75/ΕΕ -Προοπτική της Λιγ-
νιτικής Παραγωγής στο ΛΚ∆Μ.
Ακολουθεί αναλυτικά το κείµενο
της επιστολής: 

Κύριε Πρόεδρε, Με την παρ-
ούσα  επιστολή θέλουµε να σας
εκφράσουµε τον έντονο προβ-
ληµατισµό – ανησυχία µας  σε
σχέση  µε την προοπτική  της
Λιγνιτικής Παραγωγής στο Λιγ-
νιτικό Κέντρο  ∆υτικής Μακε-
δονίας, καθώς επίσης  και για
τον κίνδυνο Ασφάλειας και
Επάρκειας Εφοδιασµού  της
Χώρας. 

Είναι γνωστό  ότι η Επιχείρη-
ση προχώρησε  στην Απένταξη
των µονάδων ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ
Καρδιάς  από το Μεταβατικό
Σχέδιο  Μείωσης  Εκποµπών
(ΜΕΣΜΕ) και τις  έχει εντάξει
µαζί µε τις µονάδες  Ι & ΙΙ του
ίδιου Σταθµού αλλά και των
µονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ
Αµυνταίου στο καθεστώς
παρέκκλισης  περιορισµένης
διάρκειας του άρθρου 33 της
Οδηγίας 2010/75 Ε.Ε. Είναι
επίσης γνωστές οι προσπάθειες
της σηµερινής ∆ιοίκησης της
Επιχείρησης και του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος & Ενέργει-
ας,  να εντάξει τις εν λόγω µονά-
δες στα όσα ορίζει το 

άρθρο 29 παράγραφος 4 της
σχετικής ΚΥΑ
(36060/1155/Ε103/2013 ΦΕΚ
1450 Β). ∆υστυχώς όµως η
Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
απέρριψε  το σχετικό  αίτηµα, µε
το αιτιολογικό ότι οι Ελληνικές
Αρχές δεν υπέβαλαν κανένα
συµπληρωµατικό αποδεικτικό
στοιχείο που να υποστηρίζει την
εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 33 παράγραφος 4 της
Οδηγίας για τις εν λόγω µονά-
δες και ότι κατά την άποψη της
Επιτροπής είναι επιλέξιµες να
λειτουργούν έως 17.500 ώρες. 

Με δεδοµένο ότι οι µονάδες
του ΑΗΣ Αµυνταίου λειτούργ-
ησαν από 1 Ιανουαρίου 2016
έως σήµερα 15.964 ώρες, απο-
µένουν 1536 ώρες λειτουργίας
δηλ. µόνο 64 ηµέρες !!!
Αντίστοιχα για τις µονάδες Ι και
ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς αποµένουν
λιγότερο από 4 µήνες λειτο-
υργίας και σε ότι αφορά τις
µονάδες ΙΙΙ και ΙV θα αναγκα-
στούν να τεθούν εκτός λειτο-
υργίας πριν ολοκληρωθεί η θερ-
µαντική περίοδος 2018-2019
της τηλεθέρµανσης  της
Πτολ/δας.   Κύριε Πρόεδρε, Από
τα παραπάνω και εάν δεν ληφθ-
ούν άµεσα µέτρα προκύπτει
αβίαστα το συµπέρασµα ότι η
Λιγνιτική Παραγωγή στη ∆υτική
Μακεδονία, οδηγείται σε ουσια-
στική συρρίκνωση µε καταστρο-
φικά αποτελέσµατα για την τοπι-
κή κοινωνία, τους εργαζοµένο-
υς, την ίδια την Επιχείρηση  

αλλά και για το σύνολο της
Χώρας. 

∆υστυχώς αυτή η προοπτική:
∆εν θα είναι δυσµενής µόνο για
την Πτολεµαΐδα, το Αµύνταιο και
τον Φιλώτα λόγω τηλεθέρµαν-
σης. ∆εν θα δηµιουργήσει µόνο
χιλιάδες νέους ανέργους. ∆εν θα
συρρικνώσει µόνο το παραγω-
γικό δυναµικό της Επιχείρησης,
αλλά θα έχει καταστροφικά απο-
τελέσµατα για το σύνολο της
Χώρας, αφού η Επάρκεια και
Ασφάλεια του Εφοδιασµού, θα
είναι το ζητούµενο. Άλλωστε ο
πορτοκαλί συναγερµός λόγω
επάρκειας ισχύος τον Γενάρη
του 2017 αποδεικνύει του λόγου
το αληθές. Θυµίζουµε ότι εάν
δεν είχαν επιστρατευθεί τότε οι
λιγνιτικές µονάδες, θα υπήρχε
σοβαρότατο πρόβληµα στην
ηλεκτροδότηση της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
και τα Σωµατεία – Μέλη της που
εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζο-
µένους,  που ανησυχούν για το
µέλλον της Λιγνιτικής Παραγω-
γής στη ∆υτική Μακεδονία, είναι
υποχρεωµένοι να παρεµ-
βαίνουν µε κάθε τρόπο προκει-
µένου να αποφευχθεί η βίαιη
αποβιοµηχάνιση της περιοχής.
Η ένταξη των µονάδων στο καθ-
εστώς παρέκκλισης περιορι-
σµένης διάρκειας του άρθρου
33 παράγραφος 4 της Οδηγίας,
είναι ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ. Η εκµε-
τάλλευση – εξάντληση των λιγνι-
τικών κοιτασµάτων στο ΛΚ∆Μ
αποτελεί υποχρέωση της Πολι-
τείας.

Πηγή: e-ptolemeos.gr
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Στην άµεση αποκατάσταση
ζηµιών που υπέστη το Λύρειο

Παιδικό Ίδρυµα,
 προχωρά η "Μότορ Όιλ 

∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε."

Σ
ε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ιδρύµατος, συµβάλλοντας
έτσι στην αντιµετώπιση των καταστροφ-

ικών συνεπειών της πυρκαγιάς που έπληξε
περιοχές της Ανατολικής Αττικής
Ειδικότερα, η εταιρεία θα αναλάβει την ανακα-
τασκευή κτισµάτων που καταστράφηκαν από τη
φωτιά όπως του ξενώνα κατοικίας των παιδιών,
του οικήµατος υποδοχής και διηµέρευσης, του
οικήµατος λογιστηρίου και κοινωνικής πρόνοι-
ας, καθώς και της αποθήκης τροφίµων.

Επίσης, θα αντικαταστήσει οχήµατα που κατα-
στράφηκαν, τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη
των αναγκών µετακίνησης των παιδιών του
Ιδρύµατος, ενώ θα συµβάλει και στην ανάπλαση
του εξωτερικού χώρου του Ιδρύµατος.
"Στόχος µας είναι η προσφορά µας να βοηθή-
σει έτσι ώστε το Ίδρυµα να καταφέρει να
συνεχίσει το σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο
που επιτελεί για τα παιδιά της χώρας µας" ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας.

ΗΗ  ΑΑΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙ∆∆ΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΟΟΡΡΙΙΑΑ  
ΈΈκκλλεειισσαανν  ττηη  δδίίοοδδοο  ππρροοςς  ττηη  θθάάλλαασσσσαα  σσττηη  ΒΒρρααυυρρώώνναα!!  

∆ήµαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

«Ήδη, µε προσωπική µου καταγγελία, επιλαµβάνεται
και ελέγχεται, από την Πολεοδοµία Μαρκοπούλου»

Πέντε φωτογραφίες των τελευταίων ηµερών, µετά την καταστροφ-
ική πυρκαγιά στο Μάτι, που αποτυπώνουν σε όλο τους το µεγαλείο,
την αυθαιρεσία, την παρανοµία και την τεράστια αναισθησία κάποι-
ωνJανεύθυνων, επικίνδυνων!

Στις δυο πρώτες φωτογραφίες, περιφράσσεται
παραθαλάσσιο οικόπεδο, στην περιοχή της Βρα-
υρώνας και κλείνεται η δίοδος προς την θάλασσα!
«Ήδη, µε προσωπική µου καταγγελία, επιλαµβάνεται
και ελέγχεται, από την Πολεοδοµία Μαρκοπούλου»,
σχολιάζει ο ∆ήµαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κ.
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, που έδωσε στη δηµοσιότητα
τις φωτογραφίες.

Στις επόµενες δύο φωτογραφίες - σύµφωνα µε τον
∆ήµαρχο - πολίτης του δήµου και επαγγελµατίας στο
Πόρτο Ράφτη, ξεφορτώνει τα σκουπίδια του στην
άκρη του παραλιακού δρόµου! «Ήδη, του επιδίδουµε
σήµερα, από τον ∆ήµο, πρόστιµο 1.000 Ευρώ!», σχο-
λιάζει ο ∆ήµαρχος.

«Στην πέµπτη φωτογρα-
φία, κοντά στον Οικισµό του
Πολυτεχνείου, καθαρίσαµε
πρόσφατα και την επόµενη
ηµέρα, τις νυχτερινές ώρες,
(δεν γνωρίζουµε τον δρά-
στη), έγινε αυτό το πέταµα
σκουπιδιών, «όπου να’ ναι,
ότι να’ ναι», αρκεί να φύγει
από την αυλή µας....», σχο-
λιάζει ο ∆ήµαρχος και ολοκ-
ληρώνει:«Ο σεβασµός στο
Περιβάλλον και στους Συνα-
νθρώπους µας, στο απόγειό
του!

Τελικό Συµπέρασµα: Εάν, κατά πλειοψηφία, δεν αποκτήσουµε στοιχειώδη Παιδεία, Αγωγή και σεβασµό στην Φύση
και τους Συµπολίτες µας, όχι ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής, δεν µας αξίζει, αλλά και αυτό, της Υποσαχάριας Αφρικής, πολύ
µας είναι...».

ΣΣττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  δδιιοοδδίίωωνν  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο στην 
Αθηνών – Κορίνθου
Φωτιά εν κινήσει σηµειώθηκε σε αυτοκίνητο το µεσηµέρι της Πέµπτης
(02.08.2018) στο 32 χλµ της Ν.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των
διοδίων της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Σε λίγα δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο κάηκε
ολοσχερώς. Ευτυχώς ο οδηγός και οι τρεις
επιβάτες πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το
αυτοκίνητο και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία που έφτασε στο σηµείο µε δύο οχή-
µατα και πέντε άνδρες.
Προανάκριση για αίτια που προκάλεσαν την
πυρκαγιά διενεργείται από το Ανακριτικό τµήµα
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας.
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Ε
νηµερώνουµε τους πολίτες
ότι ως ένδειξη συµπαράστα-
σης και  ανθρώπινης

αλληλεγγύης οι προγραµµατισµένες
εκδηλώσεις που πραγµατοποι-
ούνται κάθε καλοκαίρι στις ∆ηµοτι-
κές Ενότητες του ∆ήµου µας δεν θα
έχουν το καθιερωµένο πανηγυρικό
χαρακτήρα. Σεβόµενοι από µία την
παράδοση και την ιστορία τους, αλλά
και εναρµονιζόµενοι από την άλλη
µε τις ιδιαίτερες συνθήκες εθνικού
πένθους που επικρατούν στην
χώρα µας, τη φετινή χρονιά θα απου-
σιάζει  από το πρόγραµµα των
εκδηλώσεων κάθε είδος µουσι-
κοχορευτικής εκδήλωσης, ενώ θα
διατηρηθούν µόνο οι εκδηλώσεις
που εκφράζουν άλλες µορφές
τέχνης. 

Η ∆ήµαρχος Μάν δρας
– Ειδυλλίας

σας προσκαλεί ν α
παρακολουθήσετε τις

πολιτιστικές εκδηλώσεις
«ΛΑΜΠΕΤΕΙΑ 2018»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

∆ευτέρα 6 Αυγούστου  έως Πέµ-
πτη 9 Αυγούστου 2018

(Πλατεία Εκκλησίας)                          
20.00: Έκθεση φωτογραφίας µε

θέµα Βίλια: Γλυκιά γήJΓλυκιά
πατρίδα», µέσα από το  φακό  του
Βαγγέλη Πίκουλα   

∆ευτέρα 6 Αυγούστου 2018

(Πλατεία Εκκλησίας)
20.30:   «Ο Γάµος του Μπάρµπα

– Γιώργη».
Θέατρο Σκιών από τον Νίκο Μπα-

ρµπούτη.

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 

(Πλατεία Εκκλησίας)

20.30: «Μόλις Χώρισα» των
Βασίλη Μυριανθόπουλου και Βαγ-
γέλη Χατζηνικολάου 

Θεατρική Παράσταση µε τους:
Τζόυς Ευείδη,  Πηνελόπη Αναστα-
σοπούλου, Κώστα Κάππα κ. ά. 

Σάββατο  11 Αυγούστου 2018  

(Γήπεδο Μπάσκετ Βιλίων)
18.00: Τουρνουά Μπάσκετ

«3on3» 
Προκριµατικοί Αγώνες 

Σάββατο 11 Αυγούστου 2018 

(Πλατεία Εκκλησίας)
21.00: «Όσο Υπάρχουν Άγγελοι»

των Στέλιου Παπαδόπουλου   και
Γιώργου Βάλαρη 

Θεατρική Παράσταση µε τους:
Τάσο Κωστή, Όλγα Πολίτου,  Ρέα

Τουτουνζή, Ανδροµάχη Μαρκο-
πούλου, Γιώργο Ματαράγκα, Πέτρο
Ξεκούκη κ. ά. 

Υπόθεση: Η διαχρονική πάλη του
καλού µε το κακό και της αληθινής
αγάπης µέσα από ξεκαρδιστικούς
διαλόγους, ανατροπές και κωµικοτρ-
αγικές καταστάσειςJ Μια ευφυέ-
στατη και ανατρεπτική κωµωδία.

Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

(Γήπεδο Μπάσκετ Βιλίων)
18.00: Τουρνουά Μπάσκετ

«3on3»
Ηµιτελικοί και Τελικοί Αγώνες 

 Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 
(Πλατεία Εκκλησίας)

20.00:  «ΧΑΝΑ ΖΟΟ 10 Χρόνια
µαζί»  Θεατρική Παιδική Παράσταση
µε την σκηνή του Χρήστου Τριπόδη 

∆ευτέρα 13  Αυγούστου 2018  
(Πλατεία Πόρτο Γερµενό)
21.00 : Προβολή  Ελληνικής

Ταινίας «Ο Θησαυρός» 
του Στράτου Μαρκίδη. 
Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταν-

τινίδου, Γιάννης Τσιµιτσέλης,
Παύλος Χαϊκάλης, Σωτήρης Καλυβά-
τσης.

Τροποποιηµένο αυτήν την χρονιά  το πρόγραµµα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων ως ένδειξη συµπαράστασης στους συνανθρώπους µας της 

Ανατολικής Αττικής που θρηνούν εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΧΕΝΤ ΤΑΜΙΜΙ

ΗΕλλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και Ειρήν η
(ΕΕ∆ΥΕ) χ αιρετίζει την  απελευθέρωση της 17χ ρον -
ης Παλαιστίν ιας Άχ εν τ Ταµίµι και της µητέρας της,

που κρατούν ταν  σε ισραηλιν ές στρατιωτικές φυλακές από
το ∆εκέµβρη του 2017.
Σηµειών ουµε πως στην  πρόωρη αποφυλάκισή τους µε αν αστολή, σηµαν τικό ρόλο έπαιξε και το διεθν ές κύµα αλληλεγγύης που εκφράστηκε µε πολύµορφες δράσεις και

πρωτοβουλίες και στη χ ώρα µας, απέν αν τι όχ ι µόν ο στη 17χ ρον η Άχ εν τ Ταµίµι και στη µητέρα της, αλλά συν ολικότερα απέν αν τι στους χ ιλιάδες Παλαιστίν ιους πολιτι-
κούς κρατούµεν ους, από τους οποίους περισσότεροι από 400 είν αι αν ήλικοι.
Η ΕΕ∆ΥΕ, από την  πρώτη στιγµή αν έδειξε το ζήτηµα της παράν οµης φυλάκισης της Άχ εν τ Ταµίµι, εν ταγµέν ο στο πλαίσιο της Ισραηλιν ής κατοχ ής και της κλιµάκωσης

της Ισραηλιν ής επιθετικότητας απέν αν τι στον  Παλαιστιν ιακό λαό, που βρίσκει την  πλήρη στήριξη από ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ.
Συν εχ ίζουµε τον  αγών α µας, εν τείν ουµε τη διεθν ιστική µας αλληλεγγύη στον  αγων ιζόµεν ο Παλαιστιν ιακό Λαό.
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∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΘΘΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟΣΣ
ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΣΣ  
ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ

ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙ  

ΕΕΠΠΙΙΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΕΕΣΣ  ΨΨΑΑΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ
((SSeeeeffoooodd))  
ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΙΙΝΝΕΕ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  66//88  
2211::0000  ((ΜΜΕΕΤΤΑΑΓΓΛΛΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ))
Σκηνοθεσία: Άουν Χόε Γκο
∆ιάρκεια: 93’
Είδος: κινούµενα Σχέδια
Ετος παραγωγής: 2011 

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας µικρός καρχαρίας «µπαµπού»
θα κάνει τα πάντα προκειµένου να προστατέψει µια
ντουζίνα καρχαριάκια από τα χέρια δυο ανήλικων
λαθροκυνηγών, επιστρατεύοντας τη βοήθεια των
πιστών του φίλων.

Επισκέψεις/συνεδρίες των 
«Γιατρών χωρίς Σύνορα»

στους πληγέντες 

Σε συνέχεια της ενηµέρωσης σχετικά µε την µέριµ-
να του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη των
πληγέντων πολιτών στις πυρόπληκτες περιοχές, τα
νέα στοιχεία από το ΕΚΕΠΥ, εκτός από τη σταθερή
υπηρεσία των δύο (2) ψυχολόγων του ΚΕΕΛΠΝΟ
που υποδέχονται καθηµερινά πληγέντες στο Κέν-
τρο Υγείας Ραφήνας, µιλούν για:
Επισκέψεις/συνεδρίες των «Γιατρών χωρίς Σύνο-

ρα» σε 21 επιπλέον άτοµα, δηλαδή συνολικά µέχρι
31-7-2018 η οµάδα αυτή είδε 169 άτοµα
Επισκέψεις/συνεδρίες των «Γιατρών του Κόσµου»
σε 98 άτοµα από τις περιοχές που επλήγησαν
Ως εκ τούτου οι πληγέντες από τις πυρκαγιές που

δέχτηκαν βοήθεια στο σπίτι τους, µέχρι και την 31-
7-2018 ανέρχονται συνολικά σε 267 άτοµα. Το
συνολικό αυτό πρόγραµµα συνεχίζεται καθηµερινά
και η σχετική ενηµέρωση από το ΕΚΕΠΥ θα δίνεται
σε τακτά διαστήµατα. 

Η
καρδιά της Ελλην ικής jazz χ τυπά για
7η χ ρον ιά στο Ίλιον , σε έν α από τα
µεγαλύτερα jazz φεστιβάλ στην  Ελλά-

δα, που διοργαν ών ει ο ∆ήµος Ιλίου µε ελεύθε-
ρη είσοδο και αποτελεί σηµείο συν άν τησης
για τους λάτρεις του είδους.

Φέτος το «7ο Jazz στο Πάρκο» θα πραγµα-
τοποιηθεί την  Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου
2018, στον  περιβάλλον τα χ ώρο του µαγευτι-
κού Πύργου Βασιλίσσης (κτήµα Σερπιέρη),
υπό την  καλλιτεχ ν ική διεύθυν ση του Γιώργου
Τραν ταλίδη και τη συµµετοχ ή δεκατεσσάρων
κορυφαίων  καλλιτεχ ν ών  του είδους, όπως
τους Κώστα Γιαξόγλου, Χρυσόστοµο Μπου-
κάλη, Νίκο Σιδηροκαστρίτη, Michael Papadopoulos,
Leonardo Corradi, Τουρίκα Σεραφείµ, Θοδωρή Ρέλλο,
Κλέων  Αν των ίου, Φλοριάν  Μικούτα, Αν τών η Μαράτο,
Τάκη Καν έλλο, Τάκη Αν αγν ωστόπουλο, Κώστα Μητρ-
όπουλο και Λάµπρο Παπαν ικολάου.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι, το “ Jazz στο Πάρκο”
ξεκίν ησε τα πρώτα του βήµατα τον  Σεπτέµβριο του
2010 και η µεγάλη του επιτυχ ία το αν έδειξε σε έν α από
τα σηµαν τικότερα jazz φεστιβάλ.

Όπως σηµειών ει ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος:
«Συν επείς στο ραν τεβού µας, στις 7 Σεπτεµβρίου

καλούµε όλους όσοι αγαπούν  την  jazz µουσική ν α

απολαύσουν  τη µον αδική αυτή διοργάν ωση και ν α
ακολουθήσουν  τους εξαιρετικούς καλλιτέχ ν ες στα
αυτοσχ εδιαστικά τους µον οπάτια.

Το “ jazz στο Πάρκο” αποτελεί άλλον  έν αν  ισχ υρό
πόλο έλξης για την  πόλη µας και θα ήθελα ν α ευχ αρι-
στήσω θερµά όλους όσοι συν εχ ίζουν  ν α συµβάλλουν ,
όλα αυτά τα χ ρόν ια, στην  επιτυχ ία του. Φέτος, το
φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί στον  υπέροχ ο κήπο
του Πύργου Βασιλίσσης και θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω
ιδιαίτερα τον  κ. Ιωάν ν η Σερπιέρη που είχ ε την  ευγε-
ν ική καλοσύν η ν α παραχ ωρήσει δωρεάν  τον  χ ώρο για
τη φιλοξεν ία του 7ουJazz στο Πάρκο.»

Η καρδιά της Ελληνικής jazz χτυπά για 7η 
χρονιά στο Ίλιον, µε ελεύθερη είσοδο 

ΕΣΕΕ: Ζητεί επίδοµα ανεργίας και πρόγραµµα 2ης ευκαιρίας για άνεργους εµπόρους

Ο
πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, τόν ισε ότι ως γν ωστό, πάγιο αίτηµα των  µικροµεσαίων  του ελλην ι-
κού εµπορίου είν αι η χ αλάρωση των  κριτηρίων  για την  γεν ική καταβολή του επιδόµατος αν εργίας σε όλους
αν εξαιρέτως. Επίσης, µε επιστολή θέσεων  και τεκµηριωµέν ες προτάσεις η Συν οµοσπον δια κατέθεσε τις

παρατηρήσεις της επί του σχ εδίου του προγράµµατος δεύτερης επιχ ειρηµατικής ευκαιρίας και αν αµέν ει απαν τή-
σεις.
Τη χ ορήγηση επιδόµατος αν εργίας και την  εφαρµογή προγράµµατος δεύτερης ευκαιρίας για άν εργους εµπόρους

ζητεί η Ελλην ική Συν οµοσπον δία Εµπορίου και Επιχ ειρηµατικότητας µε επιστολές της στο υπουργείο Εργασίας. 
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, τόν ισε ότι ως γν ωστό, πάγιο αίτηµα των  µικροµεσαίων  του ελλην ι-

κού εµπορίου είν αι η χ αλάρωση των  κριτηρίων  για την  γεν ική καταβολή του επιδόµατος αν εργίας σε όλους αν ε-
ξαιρέτως. Επίσης, µε επιστολή θέσεων  και τεκµηριωµέν ες προτάσεις η Συν οµοσπον δια κατέθεσε τις παρατηρή-
σεις της επί του σχ εδίου του προγράµµατος δεύτερης επιχ ειρηµατικής ευκαιρίας και αν αµέν ει απαν τήσεις. 

Η ΕΣΕΕ υπεν θυµίζει ακόµη στην  αν ακοίν ωσή της ότι εκδόθηκε ήδη η υπουργική απόφαση που καθορίζει
τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήµατος αν εργίας, σε αυτοτελώς και αν εξαρτήτως απασχ ο-
λούµεν ους (δικηγόρους, µηχ αν ικούς, γιατρούς), την  οποία υπέγραψαν  η υπουργός Εργασίας Έφη Αχ τσιόγλου
και οι υφυπουργοί Τάσος Πετρόπουλος και Νάσος Ηλιόπουλος.
Το βοήθηµα αν εργίας αν έρχ εται στο ποσό των  360 ευρώ µην ιαίως και θα χ ορηγείται για χ ρον ικό διάστηµα 3

έως 9 µην ών , αν άλογα µε το χ ρόν ο ασφάλισης του δικαιούχ ου.
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Στηρίζει και χρηµατοδοτεί δύο παραστάσεις για τον µήνα Αύγουστο Στηρίζει και χρηµατοδοτεί δύο παραστάσεις για τον µήνα Αύγουστο 

ΠΠΠΠεεεερρρριιιιφφφφεεεερρρρεεεειιιιαααακκκκήήήή    ΕΕΕΕννννόόόόττττηηηητττταααα    ∆∆∆∆υυυυττττιιιικκκκήήήήςςςς    ΑΑΑΑττττττττιιιικκκκήήήήςςςς::::     
ΠΠΠΠοοοολλλλιιιιττττιιιισσσσττττιιιικκκκέέέέςςςς    δδδδρρρράάάάσσσσεεεειιιιςςςς    σσσσεεεε    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίνννναααα    κκκκααααιιιι     ΝΝΝΝέέέέαααα    ΠΠΠΠέέέέρρρρααααµµµµοοοο    

ΗΠεριφέρεια Αττικής –
Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής, στο πλαίσιο

στήριξης των πολιτιστικών
δρώµενων στην περιοχή, στηρίζει και
χρηµατοδοτεί δύο παραστάσεις για
τον µήνα Αύγουστο, στην ∆ηµοτική
Ενότητα Νέας Περάµου του ∆ήµου
Μεγαρέων, καθώς και στον ∆ήµο
Ελευσίνας.

Αναλυτικότερα:

Στην ∆ηµοτική Ενότητα Νέας

Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων, διορ

γανώνεται η παράσταση «Όσο
υπάρχουν άγγελοι», (µία παράσταση
του Στέλιου Παπαδόπουλου και
Γιώργου Βαλάρη) σε σκηνοθεσία του
Γιώργου Ματαράγκα, την Κυριακή
05/08/2018 και ώρα 21:00 στην
παραλία της Νέας Περάµου. Η
παράσταση αυτή εντάσσεται στα
πολιτιστικά δρώµενα της ∆.Ε. Νέας
Περάµου.

Είσοδος ελεύθερη
Στην Ελευσίνα, παρουσιάζεται από

το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδοςη αρχαία τραγωδία του
Ευριπίδη 

«ΟΡΕΣΤΗΣ», σε σκηνοθεσία του
Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του
Κρατικού Θεάτρου κ. Γιάννη
Αναστασάκη, την Τετάρτη 29/08/2018
και ώρα 20:30 µ.µ. στο Παλαιό
Ελαιουργείο στην παραλία Ελευσίνας
(πολυχώρος Αισχυλείων).

Η παράσταση αυτή εντάσσεται στα
πολιτιστικά δρώµενα του ∆ήµου
Ελευσίνας ,«ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2018».

Είσοδος ελεύθερη µε πρόσκληση
από την Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 –
2047002/003/117

** Η µουσική εκδήλωση του
∆ιονύση Τσακνή, που είχε
προγραµµατιστεί για την ∆ευτέρα
06/08/2018, ενταγµένη στα
πολιτιστικά δρώµενα της ∆ηµοτικής
Ενότητας Βιλίων, «ΛΑΜΠΕΤΕΙΑ
2018» του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας & Ερυθρών, ακυρώνεται

Συµβουλευτικός Σταθµός Γυναικών
∆ήµου Ελευσίνας

Εγκρίθηκε και προχωρά η διαδικασία
στελέχωσης - µέσω ΑΣΕΠ

Τ
ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Ελευσίν ας
στην  τελευταία του

συν εδρίαση, στο πλαίσιο της
Απόφασης έν ταξης της πράξ-
ης «Λειτουργία δοµών  και
υπηρεσιών  της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των  γυν αικών  και για την
καταπολέµηση της βίας – Λειτουργία Συµβουλευτικού
Σταθµού Υποστήριξης γυν αικών  θυµάτων  βίας στην
Ελευσίν α» στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική
2014-2020» καθώς και των  υποχ ρεώσεων  που πηγά-
ζουν  από αυτή, εν έκριν ε την  απόφαση Υλοποίησης
µε Ίδια Μέσα.

Η σχ ετική έγκριση από το δηµοτικό συµβούλιο απαι-
τείται προκειµέν ου ν α προχ ωρήσει η διαδικασία στε-
λέχ ωσης - µέσω ΑΣΕΠ - του Συµβουλευτικού Κέν τρου.
Για την  λειτουργία του Συµβουλευτικού Σταθµού 

θα προσληφθούν  τέσσερα άτοµα των  παρακάτω ειδι-
κ ο τ ή τ ω ν :

α) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
β) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
γ) ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
δ) ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
Η σχετική προκήρυξη αναµένεται ,µετά την ολοκ-

λήρωση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, να δηµοσιο-
ποιηθεί από το ∆ήµο Ελευσίνας το Φθινόπωρο.
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ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΕΕΠΠΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ........
ττωωνν  υυππεευυθθύύννωωνν  σσττιιςς  
ππυυρρκκααγγιιέέςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  ζζηηττάά  
οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ∆∆ηηµµάάρρχχωωνν

Tο διοικητικό συµβούλιο της Ένωσης
∆ηµάρχων Αττικής σε έκτακτη συνεδρίασή
του, αποφάσισε τα εξής :

Εκφράζει την βαθειά του οδύνη για τους
αδικοχαµένους συµπολίτες µας και δηλώνει
την αµέριστη συµπαράστασή του στους
πληγέντες από την τραγωδία της 23ης Ιουλίου
2018.

Ζητά από την ∆ικαιοσύνη την ταχύτατη
διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, σε όσους
(όποια θέση κι αν κατέχουν), µε πράξεις τους ή
παραλείψεις τους, συνέβαλλαν στο τραγικό
αυτό αποτέλεσµα.

Απαιτεί από την Κυβέρνηση, να λάβει όλα τα
απαραίτητα µέτρα (θεσµικό πλαίσιο,
εκσυγχρονισµό µέσων, χρήση προηγµένων
τεχνολογιών, οργάνωση Υπηρεσιών,
αξιολόγηση και αξιοποίηση ανθρώπινου

δυναµικού σε θέσεις ευθύνης, υλοποίηση
έργων κλπ), ώστε να µην επαναληφθούν
παρόµοιες καταστάσεις.

Τονίζει ,ότι οι όποιες παθογένειες έχουν
δηµιουργηθεί διαχρονικά, από την άναρχη
δόµηση στην Αττική, δεν µπορεί να λειτουργεί
κάθε φορά σαν άλλοθι αδράνειας και
παθητικής αποδοχής, των φυσικών
φαινοµένων και των καταστροφικών
επιπτώσεων τους. Πολύ, δε µάλλον, αφού
είναι προφανές, ότι η κλιµατική αλλαγή,
οδηγεί ραγδαία, σε ένταση και επιδείνωση
των φυσικών αυτών φαινοµένων.

Τέλος, το ∆.Σ. της Ένωσης, δηλώνει την
αποδοκιµασία του για κατ’ επίφαση
«συναδέλφους», αιρετούς, που µε την στάση
τους και την συµπεριφορά τους, αµαυρώνουν
και ευτελίζουν τον θεσµό και το τιµητικό
Αξίωµα του ∆ηµάρχου. Άνθρωποι που δεν
έχουν θέση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αντιθέτως, επαινεί συναδέλφους, που σε ένα
Κράτος «µπάχαλο», στάθηκαν στο ύψος των
περιστάσεων και ανταποκρίθηκαν µε
επάρκεια στα καθήκοντά τους, πριν, κατά τη
διάρκεια αλλά και µετά την καταστροφή.

- Σε εφαρµογή ο οικογενειακός
γιατρός 
- Αλλαγές στο σύστηµα
 επισκέψεων

Σηµαν τικές αλλαγές τεθηκαν  σε ισχ ύ
από την  Τετάρτη 1η Αυγούστου
2018 στο σύστηµα υγείας αφού

µπαίν ει σε εφαρµογή ο οικογεν ειακός
γιατρός.
Ο χ ρόν ος µετρά πλέον  αν τίστροφα για
τους ασφαλισµέν ους του ΕΟΠΥΥ και τις
δωρεάν  επισκέψεις που µπορούν  ν α
πραγµατοποιούν  σε Παθολόγους, Γεν ι-
κούς Γιατρούς και Παιδιάτρους αφού από
αύριο λήγει η ισχ ύς των  συµβάσεων  µε
τους 2.500 παλιούς συµβεβληµέν ους για-
τρούς.
Όπως αν ακοίν ωσε ο ΕΟΠΥΥ τίθεν ται
σε ισχ ύ οι συµβάσεις του ΕΟΠΥΥ µε
τους Οικογεν ειακούς Ιατρούς (ειδικότ-
ητες Παθολογίας, Γεν ικής Ιατρικής και
Παιδιατρικής).
Για δωρεάν  επίσκεψη σε συµβεβληµέν ο 

µε τον  ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας
πρέπει ν α ακολουθήσετε τη διαδικασία
της παραποµπής από τον  Οικογεν ειακό 
Ιατρό.Ήδη τα στοιχ εία των  συµβεβληµέ-
ν ων  µε τον  ΕΟΠΥΥ ιατρών , αν αρτήθη-
καν  στην  ηλεκτρον ική σελίδα της
Η∆ΙΚΑ και από εκεί θα µπορούν  οι ασφ-
αλισµέν οι µε τους κωδικούς Taxisnet και
τον  ΑΜΚΑ ν α επιλέξουν  τον  οικογεν ει-
ακό ιατρό, που επιθυµούν  καθώς και ν α
προγραµµατίζουν  τα ραν τεβού τους.

Πώς γίνεται η εγγραφή στον οικογε-
νειακό γιατρό

Ο οικογεν ειακός ιατρός είν αι µια ν έα λει-
τουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο
σηµείο επαφής του ατόµου µε το Εθν ικό
Σύστηµα Υγείας και µεταξύ άλλων  λειτο-
υργεί ως σύµβουλος υγείας και πλοηγός
του σε αυτό.
Στο πλαίσιο της υποχ ρεωτικής εγγραφ-

ής του πληθυσµού σε Οικογεν ειακό
Ιατρό (Γεν ικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδία-
τρο), σας εν ηµερών ουµε ότι έχ ετε αυτό-
µατα αν τιστοιχ ισθεί και πρέπει ν α υπο-

βάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιµο
Οικογεν ει

ακό Ιατρό της επιλογής σας.

Η αίτηση εγγραφής µπορεί να υποβ-
ληθεί:

µέσω της ηλεκτρον ικής εφαρµογής ή
σε κάθε δηµόσια δοµή Πρωτοβάθµιας
Φρον τίδας Υγείας ή
απευθείας στον  Οικογεν ειακό Ιατρό.

Για την  αίτησή σας µέσω της εφαρµογής
ακολουθείτε τα παρακάτω βήµατα:

Είσοδος στο πληροφορικό σύστηµα
(rdv .ehealthnet.gr), µε τους κωδικούς
του taxisNET και επιβεβαίωση µε τον
ΑΜΚΑ.
Συµπλήρωση των  προσωπικών
στοιχ είων  σας (βάσει των  στοιχ είων
που θα συµπληρωθούν  θα γίν ει η επιλο-
γή του Οικογεν ειακού Ιατρού).
Επιλογή Οικογεν ειακού Ιατρού µεταξύ
των  διαθέσιµων . 

∆ιαθέσιµοι θεωρούν ται οι Οικογεν ειακοί
Ιατροί, οι οποίοι παρέχ ουν  υπηρεσίες
εν τός του ∆ήµου που έχ ει δηλωθεί στο
βήµα 2 και οι οποίοι δεν  έχ ουν
συµπληρώσει το εκ του ν όµου αν ώτατο
όριο πληθυσµού ευθύν ης.
Υποβολή της ηλεκτρον ικής αίτησης.
Εκτύπωση της αίτησης.

Για ν α υποβάλετε την  αίτησή σας σε
οποιαδήποτε δοµή Πρωτοβάθµιας Φρον -
τίδας Υγείας χ ρειάζεστε έν α ταυτοποιη-
τικό έγγραφο και ν α γν ωρίζετε τον  ΑΜΚΑ
σας. 
Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχ εία
σας για ν α ολοκληρώσει την  αίτηση και
θα κληθείτε ν α επιλέξετε Οικογεν ειακό
Ιατρό από τους διαθέσιµους. Στο τέλος
θα σας παραδώσει την  ηλεκτρον ικά
υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρών εται µε την  παρά-
δοση της αίτησης στον  Οικογεν ειακό
Ιατρό που αν αγράφεται στην  αίτηση,
µαζί µε:
Φωτοαν τίγραφο Εγγράφου Ταυτο-
ποίησης (π.χ  ∆ελτίο Ταυτότητας)
αιτούν τος.
Φωτοαν τίγραφο Εγγράφου Απόδειξης
∆ιεύθυν σης Κατοικίας ή σχ ετική
υπεύθυν η δήλωση (πρωτότυπη).

Σηµαντικές πληροφορίες:

Μπορείτε ν α αλλάξετε Οικογεν ειακό
Ιατρό µόν ο µετά την  παρέλευση εξαµή-
ν ου από την  εγγραφή σας.

Μπορείτε ν α προγραµµατίζετε επισκέ-
ψεις µόν ο στον  Οικογεν ειακό Ιατρό
στον  οποίο έχ ετε εγγραφεί.

Για δωρεάν  επίσκεψη σε συµβεβληµέν ο
µε τον  ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας
πρέπει ν α ακολουθήσετε τη διαδικασία
της παραποµπής από τον  Οικογεν ειακό
Ιατρό.

Οικογενειακός γιατρός: Τι ισχύει από την 1η Αυγούστου
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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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Συνεχίζεται όλο τον Αύγουστο 
στη ∆ηµ. Βιβλιοθήκη Μεγάρων 
η καλοκαιρινή εκστρατεία 

Συνεχίζεται στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων η καλοκαι-
ρινή εκστρατεία ανάγνωσης για παιδιά ηλικίας 5-14 ετών
η οποίσ σχεδιάζεται και οργανώνεται από την Εθνική Βιβ-

λιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται από το ∆ίκτυο Ελληνικών
Βιβλιοθηκών και στο οποίο συµµετέχει για τρίτη συνεχόµενη
χρονιά η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων.
Τα παιδιά έχουν ήδη συµµετάσχει σε µια σειρά εργαστηρίων τα
οποία επικεντρώνονται, µεταξύ άλλων, στην παρατήρηση, την
καταγραφή, την ερµηνεία και την αξιολόγηση γεγονότων, φαινο-
µένων και συµπεριφορών µέσα από καινοτόµες µεθοδολογικές
προσεγγίσεις παιδαγωγικής.
Το φετινό πρόγραµµα επικεντρώνεται τα παιδιά παρατηρούν και
µετρούν  τον κόσµο µας µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπο-
υς.
Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας
2018 ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την
Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου.

Το πρόγραµµα δράσεων για Αύγουστο και Σεπτέµβριο:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τετάρτη 1/8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ /
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Σάββατο 4/8 ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα
φαγητά που µου αρέσουν
Τετάρτη 8/8 «ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Η ζωγρ-
αφική του Oliver Jeffers
Σάββατο 11/8 «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα
κτήρια
Τετάρτη 29/8 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Εγκλήµατα
Πέµπτη 30/8 «ΦΥΣΙΚΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Οι µέλισσες σε
όλο τον κόσµο
Παρασκευή 31/8 «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Ένα προι-
κοσύµφωνο
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Τρίτη 4/9 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Τόποι Εγκλήµατος
Πέµπτη 6/9 «ΜΕΛΩΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα πάντα µε
το µέλι για την αυριανή γιορτή

Παρασκευή 7/9 ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ

Καθηµερινη ώρα έναρξης: 7µ.µ
Οι δράσεις πραγµατοποιούνται στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Μεγάρων, µε εξαίρεση εκείνες που αναγράφεται το αντίθετο.
Για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία συνεργάζονται οι:
Μαρία Βαρελά, Τάσος Λουκάς, Γιάννης Μωραΐτης, Μαρία Παπα-
γιάννη, Γεωργία Πίνα, Αλέκα Σταµατιάδη, Εύη Τσολιάκου, Κων-
σταντίνα Τσολιάκου.

Συντονίζει η Αντιπρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. Κατερίνα
Καστάνη-Πούλου.
Αιτήσεις συµµετοχής και περισσότερες πληροφορίες:
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων, Κ. Σχινά 2,
Τηλ.: 2296300544, καθηµερινά κατά τις ώρες 15:00-20:30
FB page: ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων
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Έναρξη ∆ιαδικασιών ∆ηµοτικών Εκλογών
Συλλογή των πιθανών υποψηφιοτήτων µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 

Η
∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση Νέας ∆ηµοκρατίας Ελευσίνας ενηµερώνει τα µέλη της, αλλά και τους
υπόλοιπους συµπολίτες µας, πως από την Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018 έγινε επίσηµα η έναρξη
των διαδικασιών συλλογής των πιθανών υποψηφιοτήτων για την διεκδίκηση του ∆ήµου µας. Η

∆ηµ.Τ.Ο. Ν∆ Ελευσίνας, αφού συλλέξει και αξιολογήσει τις πιθανές υποψηφιότητες, αυτές θα απο-
σταλλούν στην αρµόδια γραµµατεία στα κεντρικά γραφεία της Νέας ∆ηµοκρατίας για την επιβεβαίωση.
Κατόπιν της επιβεβαίωσης θα δηµοσιευθεί νεότερο ∆ελτίο Τύπου µε την τελική απόφαση της υποψ-
ηφιότητας που θα στηρίξει η Τοπική Οργάνωση Ν∆ Ελευσίνας. 
Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουµε να χτίσουµε γέφυρες επικοινωνίας και συζητήσεων µε όλους τους
επίδοξους πολιτευτές της πόλης µας για µια δηµοκρατική, ανοιχτή και µαζική διαδικασία που θα έχει το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Εκτός από τις προτάσεις που ήδη έχει το γραφείο µας, ενηµερώνουµε πως η συλλογή των υπόλοιπων
πιθανών υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2018.

Για το ∆.Σ. της ∆ηµ.Τ.Ο. Ν∆ Ελευσίνας

Ο Πρόεδρος                               Ο Γραµµατέας
Λεωνίδας Γεωργόπουλος                   Γεώργιος Ιορδανίδης

«Ανοίγει» ο δρόµος για την
ανάπτυξη του αγροτουρισµού 

– Ειδικό σήµα για τα αγροκτήµατα

Ορίστηκαν  οι προδιαγραφές λειτουργίας των  αγροτουρ-
ιστικών  επιχ ειρήσεων  και θεσπίζεται Ειδικό Σήµα Αγρ-
οτουρισµού που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3089/30-7-
2018).
Μέσω της συγκεκριµέν ης απόφασης δηµιουργείται για

πρώτη φορά στη χ ώρα µας έν α σαφές πλαίσιο όρων
και προϋποθέσεων  για τη λειτουργία των  επιχ ειρήσεων
αγροτουρισµού, που θα έχ ουν  το δικό τους Κωδικό
Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), καλύπτον τας έν α
θεσµικό κεν ό και ικαν οποιών τας το πάγιο αίτηµα των
επιχ ειρήσεων  για τη ρύθµιση της επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας στο συγκεκριµέν ο τοµέα.
Με απόφαση της υπουργού Τουρισµού, Έλεν ας Κου-

ν τουρά, και του υπουργού Αγροτικής Αν άπτυξης &
Τροφίµων , Ευάγγελου Αποστόλου, διαµορφώθηκε µετά
από µακροχ ρόν ια διαβούλευση και συν εργασία του
Υπουργείου Τουρισµού µε το συν αρµόδιο Υπουργείο
Αγροτικής Αν άπτυξης & Τροφίµων  και τους φορείς αγρ-
οτουρισµού, µε στόχ ο ν α δηµιουργηθεί το πλαίσιο λει-
τουργίας των  συγκεκριµέν ων  επιχ ειρήσεων , ώστε ν α
καλυφθούν  µε το βέλτιστο δυν ατό τρόπο οι αν άγκες 

της αγοράς. Οι επιχ ειρήσεις αγροτουρισµού ιδρύον ται
από εγγεγραµµέν ους στο Μητρώο Αγροτών  και Αγρο-
τικών  Εκµεταλλεύσεων  (ΜΑΑΕ). Πρέπει υποχ ρεωτικά
ν α έχ ουν  κατάλυµα, µέχ ρι 40 κλίν ες το αν ώτερο, το
οποίο κατάλυµα µπορεί ν α βρίσκεται εν τός ή εκτός του
αγροκτήµατος ή της αγροτικής εκµετάλλευσης.

Οι αγροτουριστικές επιχ ειρήσεις αποτελούν  ειδική κατ-
ηγορία τουριστικών  επιχ ειρήσεων , λειτουργούν  µε
Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από
την  οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού (Π.Υ.Τ.)
του Υπουργείου Τουρισµού.

Οι επιχ ειρήσεις που δραστηριοποιούν ται ήδη στον
τοµέα του αγροτουρισµού υποχρεούν ται ν α αποκτή-
σουν  ΕΣΑ µέχ ρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019.
Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού µπορούν  ν α λάβουν  αγρ-

οκτήµατα, όπως επίσης και τα πολυλειτουργικά αγροκ-
τήµατα, εφόσον  έχ ουν  προηγουµέν ως αποκτήσει
Ειδικό Σήµα Πολυλειτουργικού Αγροκτήµατος, καθώς και
οι αγροτικές και µικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
Επίσης, µέσα σε όρια κτην οτροφικών  εγκαταστάσεων
επιτρέπεται η αν έγερση µόν ο µη κύριων  καταλυµάτων .
Τέλος για τις συγκεκριµέν ες επιχ ειρήσεις έχ ει προβλεφ-
θεί και έχ ει ήδη δηµιουργηθεί ειδικός Κωδικός Αριθµός
∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), ικαν οποιών τας πάγιο αίτηµα
του κλάδου.

Εξαφάνιση 16χρονης από 
το Περιστέρι 
– Αγωνία για την ανήλικη µαθήτρια

Αγων ία για τη 16χ ρον η Νίκη Π. που εξαφαν ίστηκε τις
πρώτες πρωιν ές ώρες στις 18/7/2018 από το Περι-
στέρι.
Η Νίκη Π. έχ ει ύψος 1,57, ζυγίζει 51 κιλά, έχ ει καστα-
ν ά µαλλιά και κασταν ά µάτια. Σύµφων α µε αν ακοίν ω-
ση από το Χαµόγελο του Παιδιού, ο Οργαν ισµός
εν ηµερώθηκε για την  εξαφάν ιση της Νίκης Π. απογε-
υµατιν ές ώρες στις 31/7/2018.
Οποιοσδήποτε έχ ει κάποια πληροφορία παρακαλείται
ν α επικοιν ων ήσει τηλεφων ικά µε το Χαµόγελο του Παι-
διού, όλο το 24ωρο, στην  Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα
Εξαφαν ισµέν α Παιδιά 116000 καθώς και σε όλα τα
Αστυν οµικά Τµήµατα της χ ώρας.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Η

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
Α Ν Τ Ι Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ι Κ Η Σ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΜΕΛΕΤΗ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΠΕ∆ΙΟΥ

ΧΡΗΜ/ΣΗ:ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΚΑΕ 9762.06.015)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:775.553,95 € (µε ΦΠΑ)

CPVS: 71320000
NUTS:  EL306        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εκτιµώµενης αξίας  625.446,73
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016

(Α’ 147) και  τους όρους της ∆ια-
κήρυξης 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
Α Ν Τ Ι Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ι Κ Η Σ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
Α Ν Τ Ι Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ι Κ Η Σ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΑΓΗ
ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15, Τ.Κ. 17676 -
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Τηλ. 210 9094159-154-169    Fax:
210 9094155

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της
µελέτης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ».
Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο
νοτιοδυτικό µέρος του λεκανο-
πεδίου Αττικής εντός των γεωγρα-
φικών ορίων του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου. 
II.1.1. Σύντοµη περιγραφή της
σύµβασης 
Η υπό ανάθεση σύµβαση αφορά
στη µελέτη Οριοθέτησης και
Έργων ∆ιευθέτησης τµήµατος των
ρεµάτων Μαύρης Ώρας και ∆ιυλι-
στηρίων Θριασίου Πεδίου. 
Το αντικείµενο της προς εκπόνηση
µελέτης, περιλαµβάνει την εκπόν-
ηση των εξής επί µέρους µελετών: 

�Υδραυλική µελέτη (κατηγορία
13), αποτελούµενη από:
�Υδρολογική µελέτη
�Έλεγχο των προτεινόµενων στην
Προµελέτη  έργων και τροπο-
ποίησή τους, στο βαθµό που απαι-
τείται, 
�Μελέτη τµηµατικής οριοθέτησης
για τον καθορισµό των συντεταγ-
µένων των οριογραµµών των εν
λόγω ρεµάτων. 
�Μελέτη έργων διευθέτησης σε
στάδιο Οριστικής.
�Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης
και Σ.Α.Υ.– Φ.Α.Υ. 
�Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορία
16) 
�Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία
20) στην περιοχή των ρεµάτων  
�Γεωτεχνική Μελέτη(κατηγορία
21) 
�Περιβαλλοντική µελέτη (κατηγο-
ρία 27), σε στάδιο ΜΠΕ
Προεκτιµώµενη Αµοιβή: 
α) Συνολική: 775.553,95 € (Με
Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς
ΦΠΑ)
Υδραυλική µελέτη κατηγορίας 13,
προεκτιµώµενης αµοιβής
376.663,68 € 
Τοπογραφική µελέτη κατηγορίας
16, προεκτιµώµενης αµοιβής
34.350,23 €
Γεωλογική Μελέτη κατηγορίας 20
προεκτιµώµενης αµοιβής
21.476,42 €
Γεωτεχνική Μελέτη κατηγορίας 21
προεκτιµώµενης αµοιβής    52.
153,17 €
Περιβαλλοντική Μελέτη κατηγο-
ρίας 27  προεκτιµώµενης αµοιβής
59.223,22 €
γ) Απρόβλεπτα (χωρίς ΦΠΑ)
81.580,01 €
Συνολική ∆ιάρκεια της Σύµβασης
24  µήνες Ο καθαρός χρόνος ολοκ-
λήρωσης του µελετητικού αντικει-
µένου ορίζεται σε  12 µήνες.

Τµήµα ΙΙΙ Α: Νοµικές, Οικονοµι-
κές και  Τεχνικές πληροφορίες: 

1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συµµετοχής : 
Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδι-
κασία του διαγωνισµού ανέρχεται
σε ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ (12.509,00)
€ (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί
της προεκτιµώµενης αµοιβής της
σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που
θα καταθέσει ο ανάδοχος για να
του ανατεθεί η συµφωνία-πλαίσιο
ανέρχεται  σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης
και πληρωµής:
Η µελέτη έχει ενταχθεί  στον Προϋ-
πολογισµό της Περιφέρειας Αττι-
κής του Ειδ. Φορέα 06.072 και η
σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από
το ενάριθµο έργο µε ΚΑΕ
9762.06.015.

Τµήµα ΙΙΙ B ∆ικαιούµενοι συµµε-
τοχής – Κριτήρια επιλογής:
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται στην εκπόνηση µελετών
των κατηγοριών που αναφέρονται

ανωτέρω και που είναι εγκατε-
στηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικα-
σιών ανάθεσης δηµοσίων συµβά-
σεων. 
2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος
ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των περιπτώσεων γ) και δ) της
παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.
4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή για
την υποβολή προσφοράς. Η
ένωση των φυσικών ή νοµικών
προσώπων µπορεί να αφορά στην
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
µελετών.

Καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηρι-
ότητας

Οι προσφέροντες απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό
επαγγελµατικό µητρώο που τηρ-
είται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαι-
τείται να είναι εγγεγραµµένοι στα
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων
Μελετών στην κατηγορία/ κατηγο-
ρίες µελετών του άρθρου 12.1 της
παρούσας. Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης απαιτείται να είναι εγγεγραµ-
µένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του
Παραρτήµατος XI του Προσαρτή-
µατος Α΄ του ν. 4412/2016.

Τεχνική  και Επαγγελµατική
Ικανότητα
Α) Απαιτήσεις στελέχωσης 
Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία
πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίο-
υς ανθρώπινους πόρους ως εξής: 
- Για την κατηγορία 13
απαιτούνται: τουλάχιστον ένας
µελετητής 12ετούς εµπειρίας, και
ένας 8ετούς εµπειρίας
- Για την κατηγορία 16
απαιτούνται: τουλάχιστον ένας
µελετητής 4ετούς εµπειρίας
- Για την κατηγορία 20
απαιτείται: τουλάχιστον ένας
µελετητής 4ετούς εµπειρίας
- Για την κατηγορία 21
απαιτούνται: τουλάχιστον ένας
µελετητής 8ετούς εµπειρίας 
- Για την κατηγορία 27
απαιτείται: τουλάχιστον ένας
µελετητής 8ετούς εµπειρίας
Σε περίπτωση ένωσης ανά κατ-
ηγορία υπηρεσίας, κάθε απαίτηση
ανά κατηγορία υπηρεσίας πρέπει
να ικανοποιείται από ένα τουλάχι-

στον από τα µέλη της ένωσης.
Β) Επαγγελµατική ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθ-
έτει την ακόλουθη εµπειρία στην
κατηγορία 13:
Να έχει εκπονήσει την τελευταία
10ετία, µία (1) τουλάχιστον εγκεκρ-
ιµένη Οριστική µελέτη έργων διε-
υθέτησης ρέµατος ανοικτής διατο-
µής (ποταµού ή χειµάρρου), µε ή
χωρίς οριοθέτηση, σε συνεχές
µήκος µεγαλύτερο ή ίσο του ενός
(1) χιλιοµέτρου, στα πλαίσια
Σύµβασης εκπόνησης µελέτης. Σε
περίπτωση ένωσης, η παραπάνω
απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται
από ένα τουλάχιστον από τα µέλη
της ένωσης.

ΤΜΗΜΑ IV 
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε

ανοικτή διαδικασία και κριτήριο
ανάθεσης της σύµβασης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή).
Β. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήµατος
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης από τις 6-8-2018 στον
ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής
www.patt.gov.gr.
2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρ-
ως, ήτοι έως την 27η Αυγούστου
2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης συµπληρω-
µατικές πληροφορίες σχετικά µε
τα έγγραφα της σύµβασης, το
αργότερο  έως την 31η Αυγούστου
2018
3. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 6η
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ηµέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15.00. Ως ηµε-
ροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 12η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
10.00 π.µ..
4. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος
προσφορών τουλάχιστον µήνες
(9) µήνες από την ηµέρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφο-
ρών. 
Κατά τα άλλα στα αντίστοιχα
άρθρα της ∆ιακήρυξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περι-

έχει τις πληροφορίες της παρ-
ούσας  θα αποσταλεί στην Υπηρ-
εσία Επισήµων Εκδόσεων της
Ε.Ε.  

Α θ ή ν α    Ιούλιος  2018
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής 

Επιτροπής

Καραµάνος Χρήστος

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΥΜΕΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΥΜΕΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ

Η ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΡΑΜΠΑΡΕΒ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

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

<<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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός 
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή

κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου 
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση

πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:

2105574070 & 6974668763
ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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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
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ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178



«ΦΟΥΡΝΟΣ» ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, «ΨΗΝΕΤΑΙ» Η ΓΑΛΛΙΑ

Ο καύσωνας της χιλιετίας στην Ευρώπη 
-Στην Ιβηρική θα αγγίξει τους 50 βαθµούς

Κ
όκκιν ος συν αγερµός έχ ει σηµάν ει στην  Ευρώπη για το άν ευ προηγουµέν ου
κύµα καύσων α καθώς ο υδράργυρος αν αµέν εται ν α σπάσει τα επόµεν α 24ωρα
πολλά ρεκόρ, ειδικά στην  Ιβηρική χ ερσόν ησο.

Αν  και οι παραθεριστές αν αµέν ουν  συν ήθως θερµοκρασίες γύρω στους 35 βαθ-
µούς Κελσίου αυτή την  περίοδο στην  Ισπαν ία και την  Πορτογαλία, δεν  αποκλείε-
ται το θερµόµετρο ν α πλησιάσει τους 50ο C και πολλοί ειδικοί ήδη µιλούν  για τον
«καύσων α της χ ιλιετίας»!
Το Σάββατο αν αµέν εται ν α είν αι η θερµότερη µέρα της εβδοµάδας και σύµφων α µε

τους µετεωρολόγους δεν  αποκλείεται στην  Ιβηρική ν α σπάσει το παν ευρωπαϊκό
ρεκόρ των  47,8 βαθµών  Κελσίου που κρατά η Αθήν α από τις 10 Ιουλίου του 1977!
Αν  και οι υψηλότερες θερµοκρασίες αν αµέν εται ν α καταγραφούν  στα ηπειρωτικά,
οι συν θήκες δεν  θα είν αι πολύ καλύτερες σε παράκτιες περιοχ ές και θέρετρα όπου
συχ ν άζουν  εκατοµµύρια ν τόπιοι και τουρίστες... Ήδη η ισπαν ική µετεωρολογική
υπηρεσία Αemet έχ ει σηµάν ει συν αγερµό στη µισή χ ώρα.
Η Μαδρίτη «έλιων ε»χ θες στους 40o C, η Σεβίλλη και η Κόρν τοµπα «ψήν ον ταν »

στους 41o C και σήµερα το θερµόµετρο αν αµέν εται ν α εκτιν αχ θεί στους 44o στην
περιοχ ή Μπαν ταχ όζ, κον τά στα σύν ορα µε την  Πορτογαλία.
Οι Αρχ ές καλούν  τις ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες -ηλικιωµέν ους και παιδιά- ν α

αποφεύγουν  την  έκθεση στον  ήλιο, ν α χ ρησιµοποιούν  αν τηλιακά, ν α προτιµούν
τους κλιµατιζόµεν ους κλειστούς χ ώρους και ν α πίν ουν  άφθον α υγρά.

16-θριάσιο Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 

Για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
(κατηγορία κινδύνου 4) αύριο,
Παρασκευή 3 Αυγούστου, προειδοποιεί,
µε βάση τον Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει, η
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας του υπουργείου
Εσωτερικών (www.civilprotection.gr).

Το σχετικό σήµα αφορά την Αττική, τη
Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, την Ικαρία, την
Εύβοια και τη Σκύρο.

Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας συνιστά στους πολίτες να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο
που µπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά από αµέλεια, όπως η ρίψη

αναµµένων τσιγάρων, το κάψιµο ξερών
χόρτων και 

κλαδιών ή υπολειµµάτων καθαρισµού,
η χρήση µηχανηµάτων που προκαλούν
σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές
συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων
ψησταριών κ.ά. Επίσης, υπενθυµίζει ότι
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου απαγορεύεται η καύση των
αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν
πυρκαγιά, οι πολίτες θα πρέπει  να
ειδοποιήσουν αµέσως την
Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθµό
κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπροστασίας από τους
κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι

Πώς αµείβεται η 15η Αυγούστου

Ενηµέρωση στους µισθωτούς του ιδιωτικού
τοµέα για τον τρόπο αµοιβής της αργίας της
15ης Αυγούστου παρέχουν η ΓΣΕΕ και το Κέν-

τρο Πληροφόρησης Εργαζοµένων και Ανέργων της
Συνοµοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Η αργία της 15ης Αυγούστου, η οποία φέτος (2018)
συµπίπτει µε ηµέρα Τετάρτη,  από το νόµο έχει καθορι-
στεί ως υποχρεωτική αργία.

Στις ηµέρες υποχρεωτικής αργίας, όπως υπογραµµίζει
η ΓΣΕΕ, απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζοµένων
και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες
που νόµιµα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

Η ΓΣΕΕ επισηµαίνει ότι δεν είναι νόµιµος ο συµψηφι-
σµός ηµέρας οφειλόµενης ανάπαυσης (ρεπό), µε ηµέρα
υποχρεωτικής αργίας.

Ως προς την αµοιβή της Τετάρτης 15ης Αυγούστου
2018 ισχύουν τα εξής:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται

χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ηµεροµίσθιο σε
όσους αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, ενώ σε όσους
αµείβονται µε µισθό καταβάλλεται ο µηνιαίος µισθός
τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόµιµα λειτουργούν  
Οι εργαζόµενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, το σύνηθες καταβαλ-

λόµενο ηµεροµίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα
υπολογισθεί στο νόµιµο ωροµίσθιό τους για όσες ώρες
απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόµενοι αµείβονται µε
µηνιαίο µισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις
Κυριακές και ηµέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργή-
σουν την 15ης  Aυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθ-
ως καταβαλλοµένου µισθού τους και επιπλέον προ-
σαύξηση 75% επί του νόµιµου ηµεροµισθίου για όσες
ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµι-
µα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόµο αργίες,
οφείλεται µόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται
στο 1/25 του νοµίµου ηµεροµισθίου τους για όσες ώρες
απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από
ΣΣΕ, Κανονισµό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή
έθιµο) ως προς τις προσαυξήσεις της αµοιβής για την
εργασία σε ηµέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής,
αυτοί υπερισχύουν.

Το επίδοµα των 5.000 ευρώ έλαβαν οιΤο επίδοµα των 5.000 ευρώ έλαβαν οι
πρώτοι 18 πυρόπληκτοι δικαιούχοιπρώτοι 18 πυρόπληκτοι δικαιούχοι

Σ
τους πρώτους 18 δικαιούχ ους καταβλήθηκε την
Πέµπτη  το επίδοµα των  5.000 ευρώ, η έκτακτη
εφάπαξ εν ίσχ υση σε φυσικά πρόσωπα κι

επιχ ειρήσεις που επλήγησαν  από τις πρόσφατες φον ι-
κές πυρκαγιές στην  αν ατολική Αττική.

Σύµφων α µε το υπουργείο Υποδοµών  και Μεταφο-
ρών , η διαδικασία ελέγχ ου των  αιτήσεων  προχ ωρά σε
εν τατικούς ρυθµούς.

Αλλος έν ας εγκαυµατίας, πήρε εξιτήριο

‘Αλλος έν ας εγκαυµατίας, από τις πυρκαγιές στην
αν ατολική Αττική, πήρε εχ θλες εξιτήριο από το ν οσο-
κοµείο «Σισµαν όγλειο». 

Σύµφων α µε την  εν ηµέρωση από το υπουργείο
Υγείας, εξακολουθούν  ν α ν οσηλεύον ται σε ν οσοκοµεία
της Αττικής 41 εγκαυµατίες, από τους οποίους οι δέκα
σε Μον άδες Εν τατικής Θεραπείας. Επίσης, έν α παιδί
παραµέν ει στο Νοσοκοµείο Παίδων  «Η Αγία Σοφία»,
σε καλή κατάσταση.

Πολύ αυξηµένος κίνδυνος φωτιάς και σήµερα 3/8

Το σχετικό σήµα αφορά την Αττική, τη Λέσβο, τη Χίο, τη
Σάµο, την Ικαρία, την Εύβοια και τη Σκύρο.


