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117, Αχαρν ές, 13672, ΑΤΤΙΚΗΣ2102430204

Χαιδάρι
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Παπαν δρέου Γεωργίου 4- ∆άσος

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις . Η θερµοκρασία από

20 έως 32 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆άµων, ∆άµωνας

Μάρτυρος ∆άµωνος πρεσβυτέρου

ΈΈρρχχεεττααιι  ««ττσσοουυννάάµµιι»»  
ππλλεειισσττηηρριιαασσµµώώνν  
ττοονν  Σεπτέµβριο

Το µήνα Σεπτέµβριο θα υπάρξει «τσουνάµι»
πλειστηριασµών. Συγκεκριµένα την πρώτη
εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου έχουν προγραµµα-

τιστεί 542 πλειστηριασµοί και τη δεύτερη εβδοµάδα 516
πλειστηριασµοί.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρµα για τους πλειστηρια-
σµούς έχουν αναρτηθεί συνολικά 16.158 πλειστηριασµοί
ενώ για τις δύο πρώτες εβδοµάδες έχουν προγραµµατι-
στεί 1.058. Ωστόσο κάποιοι εξ αυτών αναστέλλονται
µετά από συµφωνία των πιστωτών µε τους δανειολή-
πτες.

Βιοµηχανικά κτίρια, σπίτια, οικόπεδα βγαίνουν στο

σφυρί, καθώς οι τράπεζες επισπεύδουν τις διαδικασίες
των πλειστηριασµών προκειµένου να πιάσουν τους
στόχους αποµείωσης των κόκκινων δανείων που
βαρύνουν τους ισολογισµούς τους. 

Η απειλή της επιβολής αναγκαστικών µέτρων δείχνει
να αποδίδει, καθώς παράλληλα µε την εκρηκτική άνοδο
των πλειστηριασµών, µε γεωµετρική πρόοοδ αυξάνονται
και οι διακανονισµοί ή οι ρυθµίσεις στις οποίες προχωρ-
ούν οι οφειλέτες.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Αττική λόγω της
φονικής πυρκαγιάς ανεστάλλησαν οι πλειστηριασµοί
που ήταν προγραµµατισµένοι. Το «πάγωµα» των πλει-
στηριασµών για τον νοµό Αττικής συµφώνησαν τα υπο-
υργεία Οικονοµίας- Ανάπτυξης και ∆ικαιοσύνης µε τους
συµβολαιογράφους και τις τράπεζες.

Ο στόχος για το ύψος των ΜΕΑ στο τέλος του 2019
έχει τεθεί, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Τράπε-
ζας της Ελλάδας, σε 64,6 δισ. ευρώ (από 66,4 δισ. ευρώ
που ήταν αρχικά). 

Η βελτίωση αυτή εκτιµάται ότι θα προέλθει από την
επίσπευση πώλησης δανείων, κυρίως στο επιχειρηµα-
τικό χαρτοφυλάκιο και σε µικρότερο βαθµό στο κατανα-
λωτικό χαρτοφυλάκιο, καθώς επίσης και µέσω αύξησης
των διαγραφών, κυρίως στο χαρτοφυλάκιο λιανικής.

Παρά την αναµενοµένη µείωση του υπολοίπου των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, ο δείκτης των ΜΕΑ εκτιµάται
ότι θα διαµορφωθεί σε 35,2% στο τέλος του 2019 (από
33,9% που ήταν ο αρχικός στόχος), εξαιτίας της αναθ-
εώρησης προς τα κάτω των εκτιµήσεων για τον ρυθµό
πιστωτικής επέκτασης από το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα και της διενέργειας αυξηµένων διαγραφών και
πωλήσεων δανείων.

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΨΨΕΕΚΚΑΑΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ
ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΟΟΛΛΟΟ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙ

Με αφορµή τη συζήτηση και την
ανησυχία που υπάρχει σχετικά µε τη
διενέργεια ψεκασµών για κουνούπια

και άλλα έντοµα, θα θέλαµε να ενηµερώσουµε
του ∆ηµότες Χαιδαρίου ότι:  Η διενέργεια ψεκα-
σµών έχει ξεκινήσει από αρχές Μαΐου και θα
ολοκληρωθεί τέλος Οκτωβρίου. Οι ψεκασµοί
πραγµατοποιούνται κυκλικά, ανά δεκαπενθήµε-
ρο, και αφορούν ρέµατα, κοινόχρηστους χώρο-
υς, σιντριβάνια, πλατείες κλπ. Τα φάρµακα που
χρησιµοποιούνται είναι όλα εγκεκριµένα από τη
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας. Όλοι οι
ψεκασµοί γίνονται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Συγκεκριµένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περι-
όδου Μαΐου-Οκτωβρίου, καθώς και κατά το
τελευταίο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου
πραγµατοποιήθηκα οι παρακάτω ψεκασµοί:

Τη λίµνης Κουµουνδούρου και του χώρου
που την περιβάλλει από την Περιφέρεια Αττι-
κής.

Έπειτα από αίτηµα του ∆ήµου µας, πραγµατοποιήθηκε επαναλαµβανόµενος ψεκασµός στα ρέµατα των οδών
Εδέσσης, Χίου, Κορυτσάς, του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου.

Η υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου µας, πραγµατοποιεί κυκλικούς ψεκασµούς, σε όλους του ∆ηµόσιους και κοινόχρη-
στους χώρους, στις πλατείες, στα σιντριβάνια, σε παιδικές χαρές, σε φρεάτια και όπου επισηµαίνονται λιµνάζοντα
νερά. 

Απαραίτητες και χρήσιµες είναι είναι για όλους τους πολίτες οι παρακάτω οδηγίες που απευθύνει το ΚΕΕΛΠΝΟ για
την προστασία από τα κουνούπια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.keelpno.gr
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ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  3300,,88  εεκκ..  εευυρρώώ
σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς  
Για λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων και σίτιση µαθητών 

Το συνολικό ποσό των 28 εκ. ευρώ κατανέµεται
στους δήµους της χώρας για την  κάλυψη λειτο-
υργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµο-
διότητάς τους.
Επίσης κατανέµεται το ποσό  των 2.895.942,80
€ σε δήµους για τη δαπάνη σίτισης των µαθητών
µουσικών και  καλλιτεχνικών γυµνασίων και
λυκείων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018.

Η Κατανοµή για λειτουργικές δαπανες στους
δήµους της ∆υτικής Αττικής 

Ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευµάτων κατέθεσαν οι βουλευτές του
ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης,

Θανάσης Παφίλης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών στα σχολεία των
δήµων Αχαρνών και Φυλής».

Στο κείµενο της Ερώτησης, επισηµαίνεται:
«Στα σχολεία των δήµων Αχαρνών και Φυλής είναι

πολλές, σοβαρές και χρόνιες οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική
υποδοµή, εξοπλισµό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αρκετά σχολεία χρησιµοποιούν για τις ανάγκες της στέ-
γασής τους αίθουσες προκάτ, όπως το 19ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών, το 28o ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το
10ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων, το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω
Λιοσίων κ.ά.

Πρόκειται για σχολεία µε πληθώρα µαθητών, που έχουν
ξεπεράσει τον αρχικό σχεδιασµό της κάθε σχολικής µονάδας,
µε πρόσθετα τµήµατα, που για να λειτουργήσουν έχουν
καταργηθεί αίθουσες εκδηλώσεων, γυµναστικής, ειδικοτή-
των. Άλλα λειτουργούν ακόµα και σε ακατάλληλους χώρους,
όπως υπόγεια, αποθήκες, καυστήρες, όπως επίσης και σε
αίθουσα µέσα σε άλλη αίθουσα.

Σε πολλά σχολεία η έλλειψη υποδοµών θέτει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των µαθητών. Είναι χαρακτηριστικό το παρά-
δειγµα του 18ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, που κατόπιν
αιτήµατος, προκειµένου να διαµορφωθεί το προαύλιο του
σχολείου, ώστε οι µαθητές να παίζουν ή να κάνουν γυµνα-
στική, οι αρµόδιοι έριξαν αµµοχάλικο, υλικό που δεν διασφ-
αλίζει την ασφάλεια των µαθητών.

Επίσης, ενώ υπάρχουν σχολεία που έχουν υποστεί σοβα-
ρές ζηµιές από το σεισµό του 1999, όπως το 3ο Ενιαίο Λύκειο
Άνω Λιοσίων, σε κανένα σχολείο της περιοχής δεν έχει πραγ-
µατοποιηθεί επιστηµονικός αντισεισµικός έλεγχος και δεν έχει
παρθεί κανένα µέτρο σχεδόν 20 χρόνια µετά.

Στην παραπάνω κατάσταση έρχονται να προστεθούν οι
τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα
στα ολοήµερα σχολεία, στα µαθήµατα ενισχυτικής διδασ-
καλίας καθώς και στα τµήµατα ένταξης και παράλληλης
στήριξης, γεγονός που φορτώνει µε νέα οικονοµικά βάρη τις
εργατικές - λαϊκές οικογένειες της περιοχής.

Μετά από κινητοποιήσεις, ο υπουργός Παιδείας την περα-
σµένη χρονιά είχε ανακοινώσει µέτρα σχετικά µε τη βοήθεια
που θα δοθεί στα σχολεία που φοιτούν µαθητές, που

προέρχονται από συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, µε
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ανάγκη ειδικής βοήθειας
στους µαθητές αυτούς έχει εδώ και χρόνια αποτελέσει αίτηµα
των µαζικών φορέων των περιοχών αυτών. Αποτελεί αναφ-
αίρετο δικαίωµα των µικρών µαθητών και είναι υποχρέωση
της πολιτείας να τους παρέχει κάθε βοήθεια, ώστε οµαλά να
ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ισότιµα µε όλα τα υπόλοιπα
παιδιά.

Οι εξαγγελίες όµως του Υπουργού, που εκτός των άλλων
προέβλεπαν για τα σχολεία αυτά και µείωση του αριθµού των
µαθητών στους 15 ανά τµήµα, καθώς επίσης και την πρό-
σληψη κοινωνικών λειτουργών και άλλου βοηθητικού προ-
σωπικού έµειναν στα λόγια.

Σωµατεία, Φορείς και Σύλλογοι από τους δήµους Αχαρνών
και Φυλής είχαν καταθέσει Υπόµνηµα (παρακάτω επισυνά-
πτεται) µε τα δίκαια αιτήµατά τους στο υπουργείο Παιδείας
στα πλαίσια κινητοποίησής τους την περασµένη χρονιά και
το οποίο επισυνάπτεται στην Ερώτηση.

Ένα χρόνο όµως µετά δεν έχει παρθεί κανένα µέτρο για
την ουσιαστική επίλυση των τεράστιων προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι µαθητές των
συγκεκριµένων περιοχών. 

Αντίθετα οι αρµόδιοι φορείς ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας
στον άλλο, µε την υποχρηµατοδότηση να συνεχίζεται και τα
προβλήµατα να οξύνονται.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι µέτρα προτίθεται να λάβει,
ώστε άµεσα να αντιµετωπισθούν οριστικά τα οξυµένα προβ-
λήµατα στα σχολεία της περιοχής και να ικανοποιηθούν τα
αιτήµατα του εργατικού - λαϊκού κινήµατος;».

Βουλευτές του ΚΚΕ ζητούν την άµεση λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών 

στα σχολεία Αχαρνών και Φυλής 

Ε
πιστολή διαµαρτυρίας για την  απα-
ράδεκτη κατάσταση που επικρατεί
στους αχ ρησιµοποίητους χ ώρους

ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ εν τός των
ορίων  του ∆ήµου Αγίων  Αν αργύρων  –
Καµατερού έστειλε ο ∆ήµαρχ ος Νίκος
Σαράν της προς τον  Πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα, τον  αρµόδιο Υπουργό
Υποδοµών  και Μεταφορών  Χρήστο
Σπίρτζη, τον  Υπουργό Επικρατείας
Αλέκο Φλαµπουράρη, τον  ∆ιευθύν ον τα
Σύµβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ, τους βουλευτές
της Β’ Αθήν ας.
Ο ∆ήµαρχ ος, σύµφων α και µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία ελή-
φθη µε ευρεία πλειοψηφία, ζητά, ως
µόν η λύση στο πρόβληµα που έχ ει
δηµιουργηθεί λόγω απραξίας της
ΓΑΙΑΟΣΕ, την  παραχ ώρηση όλων  των
χ ώρων  ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ στον
∆ήµο Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατερού.

Το κείµενο της επιστολής

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η πόλη των Αγίων Αναργύρων έχει
ιστορικά επιβαρυνθεί από την χωροθέτ-
ηση πολλών υπερτοπικών δραστηριοτή-
των. Καθώς βρισκόµαστε στο βορειοδ-
υτικό µέρος της πρωτεύουσας, ήταν σε
ένα βαθµό αντικειµενικό από την πόλη ή
τα όρια της να περνάνε και οι σιδηροδρ-
οµικές γραµµές και η Εθνική οδός. Να
επιβαρυνόµαστε από την διέλευση µέσα
από το οδικό µας δίκτυο οχηµάτων προς
τον ΧΥΤΑ Φυλής,

Όλα αυτά δεν είναι χωρίς κόστος για
την πόλη και τους κατοίκους. Κυκλοφορ-
ιακή επιβάρυνση, έλλειψη χώρων για
πράσινο και για κτιριακές υποδοµές, µια
άναρχη πολεοδοµικά και καθόλου
ελκυστική για τον επισκέπτη κατάσταση
που επικρατούσε στο κέντρο της πόλης.

Την τελευταία δεκαετία πραγµατοποι-
ήθηκαν σηµαντικά βήµατα για την ανά-
ταξη αυτής της αρνητικής πραγµατικότ-
ητας. Ένα από αυτά ήταν η υπογειο-
ποίηση του σιδηροδρόµου στο κέντρο

των Αγίων Αναργύρων.
Η απολύτως επείγουσα επόµενη

κίνηση είναι η παραχώρηση του παλαιού
Σιδηροδροµικού Σταθµού και της έκτα-
σης των αχρησιµοποίητων γραµµών του
ΟΣΕ στον ∆ήµο.

Η κατάσταση που επικρατεί σήµε-
ρα στο χώρο του παλαιού Σταθµού,
µετά τόσα χρόνια αχρηστίας, είναι

άθλια. Εγκατάλειψη, έλλειψη φρον-
τίδας, ερηµικά και  επικίνδυνα
σηµεία. Η συνολική εικόνα του
χώρου θυµίζει σκουπιδότοπο. Μια
εστία έντονης υποβάθµισης δίπλα
στο εµπορικό και διοικητικό κέντρο
της πόλης των Αγίων Αναργύρων.

συνεχίζεται στη σελ. 4

Επιστολή διαµαρτυρίας για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στους αχρησιµοποίητους 
χώρους ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ εντός των ορίων του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού 
ΈΈσσττεειιλλεε  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΝΝίίκκοοςς  ΣΣααρράάννττηηςς  ππρροοςς  ττοονν  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόό  ΑΑλλέέξξηη  ΤΤσσίίππρραα

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ    
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Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο πρόβληµα της χρήσης
ναρκωτικών ουσιών που γίνεται στον χώρο του παλαι-
ού Σταθµού και κυρίως στα εγκαταλελειµµένα βαγόνια
του ΟΣΕ. Η παρουσία αυτών των παντελώς αφύλακτων
βαγονιών λειτουργεί σαν πρόσκληση προς εµπόρους
και χρήστες. Ποιο καλύτερο κρυψώνα να βρουν από
αυτό τον λαβύρινθο που δηµιουργείται στο συγκεκριµέ-
νο σηµείο; Όσο µάλιστα παρατείνεται αυτή η απαράδεκ-
τη κατάσταση γίνεται και περισσότερο γνωστή στα
κυκλώµατα και προσελκύει άτοµα από όλο και ευρύτερ-
ες περιοχές.

Με την προκλητική αδιαφορία της για την υγεία και
την ασφάλεια των περιοίκων η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει τοποθε-
τήσει µια ωρολογιακή βόµβα στο κέντρο της πόλης. Τον
Απρίλιο βρέθηκε το πτώµα ενός χρήστη µέσα σε βαγόνι
µε τις σύριγγες δίπλα του. ∆εν θα ανεχθούµε αυτό το
τραγικό φαινόµενο να γίνει µια συνηθισµένη κατάσταση,
δεν θα επιτρέψουµε η ανευθυνότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ να
δηµιουργήσει µια σχεδόν επίσηµη πιάτσα ναρκωτικών
στην καρδιά της πόλης µας.

Από την πλευρά µας κάνουµε βέβαια ότι µπορούµε,
παρά την έλλειψη τυπικής αρµοδιότητας στον χώρο.
Όταν έγινε απόπειρα να εγκατασταθούν στον χώρο του
παλαιού Σταθµού ακινητοποιηµένα οχήµατα και ήταν
ορατή η απειλή της δηµιουργίας ενός αυθαίρετου καταυ-
λισµού στο κέντρο της πόλης, έγινε δυναµική παρέµβα-
ση του ∆ήµου και αποµάκρυνση των οχηµάτων. Όσο
όµως τα χέρια µας είναι δεµένα και οι σηµερινοί αρµό-
διοι αδρανούν, ο κίνδυνος δηµιουργίας µιας ζώνης
ανοµίας που ελκύει παραβατικές συµπεριφορές και από
γειτονικούς ∆ήµους είναι πολύ πραγµατικός. Κι όλα
αυτά να συµβαίνουν µέσα σε ιδιοκτησία κρατικού φορέα,
της ΓΑΙΑΟΣΕ!

Επιπρόσθετα σε όλα τα ανωτέρω, σε κάθε έντονη
βροχόπτωση ο χώρος του παλαιού Σταθµού του ΟΣΕ
και οι αχρησιµοποίητες σιδηροδροµικές γραµµές µετα-
τρέπονται σε ποταµό ο οποίος εκβάλει στην κεντρική
πλατεία των Αγίων Αναργύρων. Αποτέλεσµα κι αυτό
της πλήρους έλλειψης µέριµνας από την ΓΑΙΑΟΣΕ για τη
διαχείριση των προβληµάτων της έκτασης.

Η κατάσταση σε άλλα σηµεία των αχρησιµοποίητων
σιδηροδροµικών γραµµών επίσης δεν είναι καθόλου
καλή. Στα Μυκονιάτικα κοντά στο 301, στις γραµµές
προς Καµατερό, παντού µια εικόνα εγκατάλειψης και
αφροντισιάς που σηµαίνει ρύπανση, υποβάθµιση,
δυσκολία στην καθηµερινότητα των κατοίκων.

Οι διεκδικήσεις του ∆ήµου για την παραχώρηση της
έκτασης από την ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινούν αµέσως µετά την
ολοκλήρωση της υπογειοποίησης του σιδηροδρόµου.
Έχουµε στείλει έγγραφα, έχουµε πραγµατοποιήσει
συναντήσεις µε την ∆ιοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ και το Υπο-
υργείο, έχουµε καταθέσει προτάσεις.

∆υστυχώς βρισκόµαστε αντιµέτωποι όχι µόνον µε
συστηµατική καθυστέρηση αλλά πλέον και µε εµπαιγµό.
Ποτέ τα χρόνια που υπηρετώ την Αυτοδιοίκηση δεν
τήρησα στάση προκατάληψης απέναντι σε κυβερνητικό
φορέα, δεν επιδίωξα να προκαλέσω ευνοϊκές
εντυπώσεις για το πρόσωπο µου ή ακόµη και για τον

∆ήµο ρίχνοντας τις ευθύνες αλλού. Αλλά δεν βρίσκω πια
καµιά δικαιολογία για τη στάση της ΓΑΙΑΟΣΕ. Συγκεκρ-
ιµένα, η ΓΑΙΑΟΣΕ κρατάει µια αρνητική και επιβλαβή
για την πόλη µας στάση στο θέµα του χώρου του παλαι-
ού Σταθµού και των σιδηροδροµικών γραµµών µε δυο
τρόπους.

Αφενός κωλυσιεργεί στο µείζον θέµα της παραχώρη-
σης ενώ ο ∆ήµος έχει δείξει θετική διάθεση να συζητή-
σει κάθε λύση που θα εξυπηρετούσε και σκοπούς του
Οργανισµού και του προϊστάµενου Υπουργείου, όπως η
αξιοποίηση µέρους του χώρου ως Πάρκο κυκλοφορια-
κής αγωγής.

Αφετέρου, όσο παρατείνεται η σηµερινή κατάσταση
δηλαδή η ΓΑΙΑΟΣΕ διατηρεί την κυριότητα και χρήση
της έκτασης, προχωράει σε ενέργειες που λειτουργούν
αρνητικά χωρίς καµιά συναίνεση ή ούτε καν ενηµέρωση
του ∆ήµου. Προχωράει σε ενοικιάσεις µικρών τµηµάτων
της έκτασης σε καταστήµατα αναψυχής για να βγάζουν
τραπεζοκαθίσµατα σε υπαίθριους χώρους. Και µε τη
σειρά τους τα καταστήµατα αποπειρώνται να δηµιο-
υργήσουν αυθαίρετες κατασκευές στους χώρους αυτούς,
πατώντας πάνω στο συµβόλαιο ενοικίασης. Που αξίζει
να σηµειώσουµε ότι οι ενοικιάσεις χώρων από την
ΓΑΙΑΟΣΕ είναι σε πολύ χαµηλές, σε εξευτελιστικές τιµές,
δηµιουργώντας εύλογα ερωτήµατα για τη σκοπιµότητα
της κίνησης.

Τονίζουµε ότι έχουµε στείλει έγγραφο στην ΓΑΙΑΟΣΕ
ζητώντας ακριβώς αυτό. Να µην προχωρά σε ενοικιά-
σεις χώρων της έκτασης που δεν έχει παραχωρήσει
στον ∆ήµο χωρίς δική µας σύµφωνη γνώµη. Μέχρις
ότου λυθεί το ζήτηµα µε την παραχώρηση.

Αναρωτιέµαι τι πιστεύει η διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ. Ότι
έχει δικαίωµα να µετατρέψει τα κεντρικά σηµεία της
πόλης των Αγίων Αναργύρων σε υπαίθριο πανηγύρι
για να εισπράξει 100 Ευρώ; Αν το πιστεύει αυτό, προ-
σβάλει και τον ∆ήµο και τους κατοίκους.

Συνολικά µιλώντας, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει µια λογική µικρ-
οπαραχωρήσεων χρήσης περιµετρικά του χώρου του
παλαιού Σταθµού είτε για αναψυχή είτε για άλλες λειτο-
υργίες που ουσιαστικά λειτουργούν σαν ρουσφέτια.
Κόβει κοµµατάκια την έκταση χωρίς πραγµατική αιτιο-
λογία και έτσι καταστρέφει την πραγµατική αξία της. Ενώ
είναι µια µεγάλη, ενιαία έκταση σε κεντρικό σηµείο που
µπορεί να προσδώσει αναπτυξιακή δυναµική στην
πόλη, µε τις πρακτικές αυτές απαξιώνεται και τελικά θα
χαθεί για την πόλη και το κοινωνικό σύνολο.

Περιµέναµε από την ΓΑΙΑΟΣΕ να διαθέτει µια συνο-
λικότερη αναπτυξιακή οπτική, να βλέπει τις µεγάλες
δυνατότητες που υπάρχουν και να µην συµπεριφέρεται
σαν µικροµεσίτης.

Μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις, θεωρούµε πια
ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ κρατάει εχθρική στάση προς τον ∆ήµο
και την πόλη των Αγίων Αναργύρων. ∆εν έχουµε καµιά
εµπιστοσύνη προς αυτήν για άλλες µελλοντικές της ενέρ-

γειες και βέβαια έχουµε βάσιµους λόγους να θεωρούµε
ότι η κωλυσιεργία της στο συνολικό ζήτηµα της παρ-
αχώρησης της έκτασης του Σταθµού και των γραµµών
είναι σκόπιµη.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μετά από αναλυτική συζήτηση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αγίων Αναργύρων – Καµατερού ελήφθη η
ακόλουθη απόφαση:

«Το ∆Σ εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του για την
πλήρη εγκατάλειψη του χώρου του παλαιού σταθµού
και των αχρησιµοποίητων γραµµών του ΟΣΕ στον ∆ήµο
µας, χώρου που σταδιακά µετατρέπεται σε σκουπιδότο-
πο.

- Καταγγέλλουµε την εγκληµατική αδιαφορία των
αρµοδίων που έχει επιτρέψει την µετατροπή των παλαι-
ού σταθµού του ΟΣΕ σε πιάτσα διακίνησης ναρκωτικών.

- Απαιτούµε να σταµατήσει και να ανακληθεί κάθε
συµφωνία ενοικίασης και παραχώρησης για διάφορες
χρήσεις τµηµάτων του χώρου.

- Η µοναδική λύση που συζητάµε πλέον είναι η
άµεση παραχώρηση στο ∆ήµο και τους κατοίκους:

Του χώρου του παλαιού Σταθµού του ΟΣΕ, των αχρη-
σιµοποίητων σιδηροδροµικών γραµµών σε όλο το
µήκος τους των τµηµάτων της διαµορφωµένης έκτασης
πάνω από την υπογειοποίηση του Προαστιακού Σιδηρ-
όδροµου τα οποία δεν παραχωρήθηκαν σε χρήση του
∆ήµου το 2014.

- Το αρµόδιο Υπουργείο έχει σε τελική ανάλυση την
πολιτική ευθύνη για τις εξελίξεις και οφείλει να ξεκαθα-
ρίσει τη στάση του άµεσα.

- Η µόνη προοπτική που δεχόµαστε για τους υπό
συζήτηση χώρους είναι να παραχωρηθούν και να δια-
µορφωθούν µε βάση συγκεκριµένο σχέδιο όπως αυτό
που έχουµε υποβάλλει ως ∆ήµος. Αξιοποίηση της έκτα-
σης για πράσινο και πολιτισµό µε ελεύθερη και δωρεάν
χρήση από τους κατοίκους».

Απευθυνόµαστε σε σας και ζητάµε τη συµπαράσταση
σας ώστε να επιλυθεί το φλέγον αυτό πρόβληµα της
πόλης των Αγίων Αναργύρων. Είµαστε στη διάθεση σας
για κάθε περαιτέρω ενηµέρωση αναφορικά µε το πρόβ-
ληµα και µε τις προτάσεις του ∆ήµου.

Με εκτίµηση
Ο ∆ήµαρχος

Νίκος Α. Σαράντης

Μείζον το πρόβληµα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών που γίνεται στον χώρο του
παλαιού Σταθµού και κυρίως στα εγκαταλελειµµένα βαγόνια του ΟΣΕ. 
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Την Παρασκευή 31 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο στο Άλσος Θεόγνιδος (Πευκάκια) 

Εγκαίνια της Έκθεσης Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων “10η ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ”

Τ
ην Παρασκευή 31 Αυγούστου και ώρα 8.00 µ.µ
στο Ανοιχτό Θέατρο στο Άλσος Θεόγνιδος (Πευ-
κάκια), στα Μέγαρα, θα γίνουν τα εγκαίνια της

Έκθεσης Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων “10η
ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ”, η οποία θα διαρκέσει µέχρι τη ∆ευτέρα 3
Σεπτεµβρίου. Στην έκθεση θα συµµετάσχει και η Λέσχη
Αρχιµαγείρων Αττικής Ακρόπολις.

Η γιορτή αυτή διοργανώνεται από την ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ) του ∆ήµου
Μεγαρέων µε τη συνεργασία του ∆ήµου και τοπικών
φορέων και σκοπός της είναι η στήριξη του παραγωγικού
ιστού των Μεγάρων και της Νέας Περάµου, η προβολή
των τοπικών αγροτικών προϊόντων και των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της περιοχής µας, η ανάδειξη του πατρ-
οπαράδοτου τρόπου ζωής των κατοίκων των Μεγάρων
και της Νέας Περάµου, καθώς και η 

ψυχαγωγία του κοινού µέσα από τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που θα διεξάγονται παράλληλα.Στην 10η
Μεγάρων Γη θα συµµετέχουν εκθέτες, κυρίως παραγω-
γοί και µεταποιητές από τις πόλεις των Μεγάρων και της
Νέας Περάµου, µε αγροτικά τοπικά προϊόντα και χειρο-
ποίητες κατασκευές. 

Επίσης συµµετέχουν συλλογικές δοµές τοπικής δρά-
σης, πολιτισµού, κοινωνικής δράσης και περιβαλλοντι-
κής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, υπάρχει για τους
επισκέπτες ένα πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρό-
γραµµα, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και
τα τέσσερα βράδια της Έκθεσης. 

Συγκεκριµένα η Καλλιόπη Βέττα σε ένα σταυροδρόµι
ιδιαίτερων µουσικών ακουσµάτων, µε έθνικ χρώµατα και
new age αποχρώσεις, θα δώσει µουσική παράσταση την
Παρασκευή, θα ακολουθήσουν οι λαογραφικοί σύλλογοι

της περιοχής των Μεγάρων και της Νέας
Περάµου, που θα δώσουν το απαραίτητο
στίγµα της τοπικής παράδοσης

Ο δηµοφιλής και συνθέτης της ροκ και
έντεχνης ελληνικής µουσικής, Λαυρέντης
Μαχαιρίτσας, θα τραγουδήσει µε το φετινό
καλοκαιρινό σχήµα την Κυριακή 2 Σεπτεµ-
βρίου και τη 10η Μεγάρων Γη θα «κλείσει»
στις 3/9/2018 “το Πρώτο µας Πάρτυ” των
Μάκη ∆ελαπόρτα και Στέλιου Παπαδόπουλου. 

Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα των
εκδηλώσεων:

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
Γαστριµαργική Παρουσίαση των τοπικών

προιόντων των Μεγάρων από την Λέσχη Αρχι-
µαγείρων Αττικής Ακρόπολις 

19.30Εγκαίνια «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ» 
20:30Μουσική παράσταση µε την Καλλιόπη

Βέττα

Σάββατο 01 Σεπτεµβρίου 2018
Παράσταση Λαογραφικών Συλλόγων Μεγάρων και

Νέας Περάµου
Κυριακή 02 Σεπτεµβρίου 2018Συναυλία µε τον

Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
∆ευτέρα 03 Σεπτεµβρίου 2018 «Το Πρώτο µας Πάρτυ»

των Μάκη ∆ελαπόρτα και Στέλιου
Παπαδόπουλου(Συµµετέχουν οι: Μπέσυ Αργυράκη,
∆άκης, Γ. Πολυχρονιάδης, Λ. Τζορντανέλι και πολλοί
άλλοι).

Ώρα έναρξης κεντρικών εκδηλώσεων: 21:00
Πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων συµπληρώνουν

ένα τετραήµερο γεµάτο δραστηριότητες για όλες τις
ηλικίες.Ώρες λειτουργίας των περιπτέρων της Έκθεσης,
την Παρασκευή 31 Αυγούστου έως ∆ευτέρα 3 Σεπτεµ-
βρίου από τις 5 το απόγευµα µέχρι τις 12 τα µεσάνυκτα.

Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι εργασίες επισ-
κευών και συντηρήσεων στο 6ο και 12ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Αχαρνών στο Κεντρικό Μενίδι, οι
οποίες περιλαµβάνουν: την πλήρη επισκευή
και στεγανοποίηση της ταράτσας του σχολείου,
το εξωτερικό βάψιµο του κτιρίου, το εσωτερικό
βάψιµο και το στρώσιµο πλακιδίων στις αίθου-
σες και στην ασφαλτόστρωση του προαυλίου
του σχολείου. 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο
6ο και 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών εντάσ-
σονται στο συνολικό έργο "Επισκευή και Ενερ-
γειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προ-
αύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογι

σµού 1.300.000 ευρώ που αφορά πάνω από
50 σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών. 

Τα συνεργεία της εργολήπτριας εταιρείας του
έργου "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση
Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων
∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.300.000
ευρώ εργάζονται µε εντατικούς ρυθµούς καθ'
όλη τη διάρκεια του Καλοκαιριού, διενεργώντας
εργασίες συντήρησης και επισκευών σε διάφο-
ρα σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών (Νηπια-
γωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια) και µε
σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών στην
πλειοψηφία των σχολικών κτιρίων πριν από
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

ΕΕππιισσκκεευυέέςς  κκααιι  ααννααββάάθθµµιισσηη  ττωωνν  ππρροοααύύλλιιωωνν  χχώώρρωωνν  ΕΕππιισσκκεευυέέςς  κκααιι  ααννααββάάθθµµιισσηη  ττωωνν  ππρροοααύύλλιιωωνν  χχώώρρωωνν  
σσττοο  66οο  &&  1122οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  σσττοο  ΚΚεεννττρριικκόό  ΜΜεεννίίδδιισσττοο  66οο  &&  1122οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  σσττοο  ΚΚεεννττρριικκόό  ΜΜεεννίίδδιι



ΠΟΕ∆ΗΝ: Επιβεβαιώνονται πλήρως οι
καταγγελίες µας για τους νεκρούς στο Μάτι

6-θριάσιο Τρίτη 28 Αυγούστου 2018     

Athens Flying Week (AFW) 
International Air Show 2018

Τανάγρα 22 & 23 Σεπτεµβρίου 2018

Η
µεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ελλάδας, η
Athens Fly ing Week (AFW) Tanagra
International Air Show 2018, µε τους πάνω από

350.000 πιστούς θαυµαστές από όλο τον  κόσµο,
επιστρέφει για 7η συνεχόµενη χρον ιά και απογειώνεται
για τρίτη φορά από την  Αεροπορική Βάση της Τανάγρας,
στις 22 και 23 Σεπτεµβρίου 2018!

Είστε έτοιµοι να απογειωθείτε µαζί της;!

Στο αεροδρόµιο της Ταν άγρας, θα ζήσετε µια
συν αρπαστική και µον αδική εµπειρία, έχον τας τη
δυνατότητα να:

Έχετε εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στον  κύριο χώρο
του show από το ∆ΩΡΕΑΝ parking που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ
του αεροδροµίου, ΑΚΡΙΒΩΣ ∆ΙΠΛΑ στο χώρο των
θεατών

Βιώσετε από απόσταση αναπνοής τις απογειώσεις και
προσγειώσεις των  δηµοφιλέστερων  jet και turbo prop
αεροσκαφών

Απολαύσετε ένα φαντασµαγορικό Air Show
Φωτογραφηθείτε δίπλα στα αεροσκάφη, µαζί µε τους

πιλότους των  µαχητικών , αλλά και τους παγκοσµίου
φήµης πιλότους-ακροβάτες στη µεγαλύτερη στατική
αεροπορική έκθεση των  τελευταίων  χρόνων

Περιηγηθείτε και να κάνετε τις αγορές σας στην
εµπορική έκθεση, αλλά και να ενηµερωθείτε για κάθε
τύπου αεροπορική εκπαίδευση από τις αρµόδιες
αεροπορικές σχολές, τις Αερολέσχες και την  Ελλην ική
Αεραθλητική Οµοσπονδία (ΕΛΑΟ)

Περάσουν  οι µικροί µας φίλοι ξέγνοιαστες στιγµές στον
υποδειγµατικά ασφαλή παιδότοπο

Κάνετε ένα µικρό διάλειµµα & να γευµατίσετε στα
πλήρως εξοπλισµένα εστιατόρια µε χώρους σκίασης

Έχετε πλήρης οπτική πρόσβαση στις γιγαντο-οθόνες
που θα έχουν  στηθεί σε διάφορα σηµεία του αεροδροµίου

Απολαύσετε τις επιδείξεις αεροµοντελιστών
Να διασκεδάσετε µε τα πολλά πρωτότυπα happenings

και δρώµενα
Προµηθευτείτε τώρα τα εισιτήρια σας και ζήστε µια

αξέχαστη αεροπορική εµπειρία!

Γ
ια πλήρη επιβεβαίωση των
πρόσφατων καταγγελιών της
«για την ύπαρξη νεκρών που

είχαν µεταφερθεί στα ∆ηµόσια
Νοσοκοµεία πριν το κυβερνητικό
σώου στο συντονιστικό, αλλά και
για την εγκληµατική καθυστέρηση
πάνω των έξι ωρών περισυλλογής
των πυρόπληκτων εγκαυµατιών από
την θάλασσα» κάνει λόγο η Πανελ-
λήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων
στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία
(ΠΟΕ∆ΗΝ), επικαλούµενη τις
µηνυτήριες αναφορές που κατατίθ-
ενται από πυρόπληκτους και συγγε-
νείς θυµάτων και τα δηµόσια έγγρα-
φα που βλέπουν το φως της δηµο-
σιότητας.

Η ΠΟΕ∆ΗΝ υπενθυµίζει ότι:

«22.10 µεταφέρθηκε από το
ΕΚΑΒ στο Νοσοκοµείο Παίδων το έξι
µηνών βρέφος, νεκρό από εγκαύµα-
τα που του προκάλεσε η φωτιά στο
Μάτι. ∆ιαθέτουµε όλα τα σχετικά
έγγραφα από το βιβλίο συµβάντων
του Νοσοκοµείου, τα οποία θα
δώσουµε στον εισαγγελέα, αν κληθ-
ούµε.

Πριν τις 22.45 διεκοµίσθη ο
πρώτος νεκρός στο Σισµανόγλειο
Νοσοκοµείο (Ιρλανδός στην κατα-
γωγή).

22.45 είχε ήδη δοθεί εντολή να
ετοιµάζεται ο ειδικός θάλαµος
(νεκροθάλαµος) για την υποδοχή
πολλών νεκρών (άνω των 10).

23.55 διεκοµίσθη και δεύτερος
νεκρός εγκαυµατίας στο Σισµανόγ-
λειο Νοσοκοµείο.

Όλα αυτά τα αρνήθηκαν ή έπαι-
ζαν κρυφτό οι διοικούντες του
Σισµανόγλειου Νοσοκοµείου, το
ΕΚΑΒ. Μάλιστα, εξαφάνισαν και τα
σχετικά έγγραφα. Είµαστε στη διάθ-
εση των πυρόπληκτων, των
συγγενών των θυµάτων να καταθέ-
σουµε ως µάρτυρες στον εισαγγε-
λέα µε στοιχεία και φωτογραφίες
που διαθέτουµε» αναφέρει η Οµο-
σπονδία.

Όπως υποστηρίζει, «οι µαρτυρίες
των πυρόπληκτων επιβεβαιώνουν
την ολιγωρία του υπουργείου Εθνι-
κής Άµυνας στη διάσωση των πυρ-
όπληκτων από τη θάλασσα. Καταγ-
γείλαµε µαρτυρίες ασθενών που
διακοµίζονταν εκείνο το βράδυ στα
Νοσοκοµεία ότι βρίσκονταν έξι ώρες
στη θάλασσα τραυµατίες και σε
υποθερµία και τους διέσωσαν ιδιω-
τικά σκάφη. Οι επισηµάνσεις µας σε
σχετικό δελτίο τύπου για την ολι-
γωρία του υπουργείου Εθνικής
Άµυνας διαψεύστηκαν από το Υπο-
υργείο Εθνικής Άµυνας, κάνοντας

λόγο για άµεση διάσωση των
εγκλωβισµένων από την θάλασσα
και ότι το δελτίο τύπου είχε στόχο
να πλήξει τον κο Καµµένο. Τώρα τι
έχουν να πουν; Πέραν όµως των
όποιων ποινικών ευθυνών
υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν.

∆εν υπάρχει κυβέρνηση; Η τραγι-
κή ειρωνεία προς τους συγγενείς
των θυµάτων είναι ότι κάποιοι από
τους διοικούντες το σύστηµα υγείας
συγκάλυπταν και έπαιζαν κρυφτούλι
για να σώσουν τους πολιτικούς
προϊστάµενους.

∆εν θα πρέπει να πάνε σπίτι τους
καταρχήν;» διερωτάται η ΠΟΕ∆ΗΝ.

Όπως σηµειώνει, «το κρυφτούλι
συνεχίζεται», καθώς «Κυριακή το
απόγευµα πέθανε ένας εγκαυµατίας
στη ΜΑΦ του Θριασίου και ενηµε-
ρώθηκε αµέσως το ΕΚΕΠΥ. Γιατί το
Υπουργείο Υγείας δεν εξέδωσε
δελτίο τύπου και έγινε γνωστό από
την πυροσβεστική σήµερα;».

Αναφέρει, τέλος, ότι νοσηλευόµε-
νοι σε σοβαρή κατάσταση είναι
ακόµη 7 εγκαυµατίες στη Μονάδα
Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΑΦ) του
Θριασίου και 3 στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας (ΜΕΘ) του «Ευαγγε-
λισµού».



Απαγόρευση του καπνίσµατος 
σε κοινόχρηστους ανοιχτούς 

χώρους, ζητά η Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ) 

Απαγόρευση του καπνίσµατος σε κοινόχρηστους
ανοιχτούς χώρους, πάρκα, παραλίες και χώρο-
υς άθλησης, ζητά η Ελληνική Αντικαρκινική

Εταιρεία (ΕΑΕ), από την Πολιτεία, τονίζοντας ότι είναι και-
ρός η πρακτική αυτή να εφαρµοστεί και στην Ελλάδα,
τώρα που σταδιακά πολλές πόλεις στην Ευρώπη, µε
τελευταίο το Παρίσι, έχουν ξεκινήσει να την εφαρµόζουν.

«Απευθυνόµαστε για µία ακόµα φορά στο Υπουργείο
Υγείας ζητώντας να φέρει στην Βουλή την κατάλληλη
νοµοθετική ρύθµιση και στους ∆ήµους να φροντίσουν για
την ενηµέρωση και την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων
στους ∆ηµόσιους Ανοιχτούς Κοινόχρηστους χώρους»,
αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΕ Ευάγγελος Φιλόπουλος.

Σηµειώνει ότι η ΕΑΕ ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια την
εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την απαγόρευση του
καπνίσµατος αφ΄ενός µεν στις παιδικές χαρές και
αφ΄ετέρου στις παραλίες, όπου τα αποτσίγαρα αποτε-
λούν τοξικά απόβλητα για το περιβάλλον και τους ανθ-
ρώπους. ∆ιαθέτει δε µακέτα της ειδικής πινακίδας
ενηµέρωσης των επισκεπτών στις παιδικές χαρές, την
οποία προσφέρει σε όποιον ∆ήµο την ζητήσει και στην
οποία αναγράφεται. «Μην καπνίζετε. Εδω παίζουµε
εµείς!».

Μαλακάσα: ∆ιαµαρτυρία 
µεταναστών χθες στην Ε.Ο

Αθηνών - Λαµίας
- Προβλήµατα στην κυκλοφορία

Προβλήµατα δηµιουργήθηκαν εχθές  στην κίνηση των
οχηµάτων στο ανοδικό ρεύµα της Εθνικής Οδού Αθηνών
- Λαµίας, στο ύψος της Μαλακάσας, εξαιτίας καθιστικής
διαµαρτυρίας που πραγµατοποιούν παραπλεύρως του
οδοστρώµατος πρόσφυγες και µετανάστες του γειτονικού
hot spot.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι µετανάστες διαµαρτύρ-
ονταν γιατί πληµµύρισε ο καταυλισµός από την έντονη
κακοκαιρία που έπληξε νωρίτερα την περιοχή.

Προς το µεσηµέρι είχαν σχηµατισθεί  ουρές χιλιοµέτρ-
ων, κι έτσι γινόταν  εκτροπή της κυκλοφορίας από τον
κόµβο Μαρκοπούλου έως τα Οινόφυτα.

Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 θριάσιο-7  

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Αγίων Ανα-
ργύρων - Καµατερού, που εδρεύει στους Αγίους Ανα-
ργύρους Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης,
αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαι-
τούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

3 *∆Ε ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την

αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιο-
δοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότ-
ηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ∆ηµο-
κρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς
την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Όλγας Αθα-
νασοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023669).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρο-
µικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση
την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο
αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπι-
κού (∆Ε ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προ-
σωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περ-
αιτέρω διαδικασία.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από
την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστή-
µατος του δήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού και στα
καταστήµατα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθµών του ∆ήµου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η
ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρ-
ης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο,
εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη
της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα
των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες � Έντυπα –
∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών Φορέων � Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυ-
νση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής:
Σύνδεσµοι � Ανεξάρτητες και άλλες αρχές � ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
µέσω της διαδροµής: Πολίτες � Έντυπα –∆ιαδικασίες �
∆ιαγωνισµών Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Ανοίγουν 9 θέσεις εργασίας στο ∆ήµο Αγίων Αναργύρων - Καµατερού

ΣΗΜΕΡΑ Η 37η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Σ
το δηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων, συνεδριάζει Τρίτη και ώρα
12:00 η αρµόδια  Οικονοµική Επιτροπή του

δήµου Φυλής για να συζητήσει  τα παρακάτω θέµατα:
1. Κατακύρωση ή µη των αποτελεσµάτων του Ηλεκ-

τρονικού Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΛΙ∆ΙΩΝ» Α.Μ.:183/2017, προϋπολογισµού
109.319,64€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάµει του υπ’
αριθµ. 26833/6-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ∆/ντρια κα ∆ήµητρα Τριβέλλα)
2. Επικύρωση ή µη του Πρακτικού της Επιτροπής

∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη Προσωρινού
Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στις
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 183/2018 (∆/ΝΣΗ
Τ.Υ.), προϋπολογισµού 34.997,76€ (συµπ/νου

Φ.Π.Α.).(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ∆/ντρια κα ∆ήµητρα Τριβέλλα)
3. Επικύρωση ή µη του υπ’ αριθµ.27686/23-8-

2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Α.Μ.: 114/2018, προϋπολογισµού 96.228,79€
(συµπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ∆/ντρια κα ∆ήµητρα Τριβέλλα)
4. Συγκρότηση Επιτροπών ∆ιαγωνισµών των

έργων:«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΕΡΙ»
Α.Μ.:215/2018.

«∆ΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:
207/2018

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ
∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:95/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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Cosco: Ο Πειραιάς σε ένα µε ενάµιση χρόνο θα γίνει το µεγαλύτερο λιµάνι της Μεσογείου

Σε ένα µε ενάµιση χρόνο
ο Πειραιάς θα γίνει το
µεγαλύτερο λιµάνι της

Μεσογείου, από τρίτο που
είναι σήµερα επισηµαίνει ο
γενικός διευθυντής της εταιρ-
είας, Ζανγκ Ανµινγκ.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
τονίζει ότι «ο Πειραιάς είναι το
ταχύτερα αναπτυσσόµενο λιµάνι
στον κόσµο, µόνο φέτος η
διοίκηση επιδιώκει να αυξήσει τη
διακίνηση εµπορευµάτων κατά
35%».

Η διακίνηση των κοντέινερς
αυξήθηκε το 2017 κατά 6,4%
έναντι του 2016, από τους προβ-
λήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιµανιού του Πειραιά, που διαχει-
ρίζεται ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά.
Σε απόλυτους αριθµούς: Το 2017 διακινήθηκαν
3,691 εκατοµµύρια κοντέινερς (Teus) έναντι 3,471
εκατοµµυρίων το 2016. Το 2018 µπορεί να ξεπερά-
σουµε και τα πέντε εκατοµµύρια».

«Κάθε εβδοµάδα δεκαέξι µε δεκαοκτώ εµπορε-
υµατικές αµαξοστοιχίες αναχωρούν από τον Πειρ-
αιά για την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Το πρό-
γραµµα για τη διασύνδεση των θαλάσσιων και χερ-
σαίων γραµµών Κίνας και Ευρώπης υλοποιείται
πλέον και επιδιώκεται η µεταµόρφωση του Πειραιά
σε ένα από τα µεγαλύτερα κέντρα αναδιανοµής
φορτίου,σε ένα από τα µεγαλύτερα κέντρα
Logistics Services της περιφέρειας»,λέει ο επικεφ-
αλής της PCT και προσθέτει: Ο Πειραιάς είναι το
κέντρο του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κόσµου. 

Η σιδηροδροµική µεταφορά των εµπορευµατοκι-
βωτίων από τον Πειραιά, µέσω ΠΓ∆Μ και Σερβίας,
προς την Κεντρική Ευρώπη θα διαρκεί δύο ηµέρες.
Πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή, από τον χρόνο που

χρειάζεται ένα εµπορικό σκάφος από την Ασία να
διασχίσει το Σουέζ, τη Μεσόγειο και µέσω τα
στενών του Γιβραλτάρ, της Ισπανίας και τη Γαλλίας,
να καταπλεύσει και ξεφορτώσει στο λιµάνι του
Ρότερνταµ ή του Αµβούργου. Η Αυστρία, για παρά-
δειγµα, εισάγει αγαθά κυρίως µέσω των λιµανιών
του ευρωπαικού βορρά, θα µπορούσε να επωφελ-
ηθεί από τη νέα διαδροµή στο µέλλον».

Το λιµάνι του Πειραιά είναι ήδη στην 7η θέση
µεταξύ των 20 µεγαλύτερων Ευρωπαϊκών εµπορ-
ικών λιµανιών. 

Πέρυσι κιόλας,ο Πειραιάς ανέβηκε κατά έξι θέσεις
στην παγκόσµια κατάταξη των εµπορικών λιµανιών
στη σχετική ετήσια λίστα της ναυτιλιακής επιθ-
εώρησης Lloyd's List (Global Ports Top 100), στην
38η θέση διεθνώς από την 44η το 2016.

Οι εκτιµήσεις για φέτος σχετικά µε το λιµάνι του
Πειραιά είναι ότι θα κινηθεί ακόµα υψηλότερα,
καθώς βρίσκεται πλέον στα πλάνα και των τριών
µεγάλων παγκόσµιων συµµαχιών τακτικών γραµ-
µών, ενώ µε την ολοκλήρωση των έργων στην
προβλήτα ΙΙΙ στις αρχές του 2019, η συνολική

χωρητικότητα των προβλητών
I, ΙΙ και ΙΙΙ θα αυξηθεί σε 7,2
εκατοµµύρια κοντέινερς
(TEUS).

Με το συνεχώς αυξανόµενο
επενδυτικό πρόγραµµα η
COSCO είναι αποφασισµένη
να αναβαθµίσει περεταίρω
τον Πειραιά ως κεντρική πύλη
του ευρώ-ασιατικού εµπορίου
καθώς είναι το πρώτο ευρω-
παϊκό λιµάνι µετά το Σουέζ. Ο
επικεφαλής της PCT λέει
ακόµη ότι κινεζικός όµιλος
συνεισέφερε στην ανάπτυξη
του λιµανιού, δηµιουργώντας
1.600 θέσεις εργασίας.

Η κινεζική επένδυση στο
λιµάνι του Πειραιά έχει δώσει

υπεραξία στην ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας ταυ-
τόχρονα το επενδυτικό ενδιαφέρον εταιρειών
ελληνικών και ξένων συµφερόντων, που
στοχεύουν στη δηµιουργία ξενοδοχειακών µονά-
δων, συνεδριακών κέντρων και εµπορικών χώρων
στα cruise terminals, επωφελούµενες από την ανα-
βάθµιση της πόλης.

«H πορεία µας είναι ήδη επιτυχής. Είµαστε πολύ
περήφανοι. Στα σχέδια µας είναι η δηµιουργία του
µεγαλύτερου εµπορικού λιµανιού της Μεσογείου
µέσα στα επόµενα 1-2 χρόνια. Έχουµε ξεκινήσει
την προετοιµασία εδώ και 8 χρόνια», λέει στο ΑΠΕ
- ΜΠΕ ο κ.Ζανγκ και προσθέτει: «Είµαστε αισιόδο-
ξοι για τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας. Με καλή
συνεργασία, οι δύο αυτές χώρες µπορούν να
πετύχουν τα πάντα. Ελπίζουµε  αυτή η συνεργασία
θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο. Η Ελλάδα δεν
είναι µόνον πύλη εισόδου στην Ευρώπη, αλλά σε
όλο τον κόσµο. Η Κίνα έχει ήδη βοηθήσει την ελληνική
οικονοµία και θα συνεχίσει να την στηρίζει όπως µπορεί»,
τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο επικεφαλής της PCT.

Ο
ικον οµική απάτη και υγειον οµι-
κού εν διαφέρον τος «βόµβα»
εν τοπίστηκε και εξαρθρώθηκε

από το Σώµα ∆ίωξης Οικον οµικού
Εγκλήµατος Αττικής (Σ∆ΟΕ), σε συν ερ-
γασία µε τον  Εν ιαίο Φορέα Ελέγχ ου
Τροφίµων  (ΕΦΕΤ), σε επιχ είρηση µε
είδη τροφίµων  σε περιοχ ή του Ν. Αττι-
κής.

Συγκεκριµέν α, στις 21/ Αυγούστου,
στον  Γέρακα Αττικής, κλιµάκια ελέγχ ου
της Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης του
Σ∆ΟΕ πραγµατοποίησαν  έλεγχ ο σε
επιχ είρηση λιαν ικού εµπορίου ειδών
διατροφής, τύπου Super Market.

Μετά από εκτεταµέν η έρευν α στην
έδρα της επιχ είρησης, επί της Λεωφ.
Μαραθών ος και σε αδήλωτο αποθηκευ-
τικό χ ώρο αυτής, σε άλλη διεύθυν ση,
διαπιστώθηκαν  παραβάσεις οικον οµι-
κής φύσεως, παραποίησης σηµάτων ,
παράν οµης συσκευασίας χ ύµα
αν ών υµου προϊόν τος, καθώς και

σηµαν τικές παραβάσεις που σχ ετίζον -
ταν  µε την  ασφάλεια των  τροφίµων .

Ειδικότερα, στην  έδρα της επιχ είρη-
σης, εν τοπίστηκαν  χ ύµα αν ών υµα και
άγν ωστης προέλευσης τρόφιµα και
αλκοολούχ α ποτά, χ ωρίς παραστατικά
αγοράς.

Η επεξεργασία, συσκευασία και
αποθήκευσή τους πραγµατοποιούν ταν
σε ακατάλληλες συν θήκες για την  αν θ-
ρώπιν η υγεία, εφόσον  δεν  τηρούν ταν
οι απαραίτητες προδιαγραφές.

Σε πολλές περιπτώσεις έφεραν
κατασκευασµέν α – πλαστά σήµατα,
εν ώ στον  αδήλωτο αποθηκευτικό χ ώρο
εν τοπίστηκαν , επιπλέον , είδη συσκε-
υασίας, όπως σακούλες και αυτοκόλ-
λητες ετικέτες, καθώς και έν α ειδικό
µηχ άν ηµα επικόλλησης ετικετών .

Τα κλιµάκια ελέγχ ου του Σ∆ΟΕ και
του ΕΦΕΤ κατέσχ εσαν :

Το ειδικό µηχ άν ηµα επικόλλησης ετι-
κετών .

Τετρακόσιες (400) περίπου συσκε-
υασίες τροφίµων , κυρίως καφέ, µε πλα-
στές ετικέτες γν ωστών  εταιρειών  και
πεν ήν τα (50) φιάλες αλκοολούχ ων
ποτών , που εν τοπίστηκαν  σε ακατάλ-
ληλο χ ώρο φύλαξης (µέσα σε container
στην  έδρα της επιχ είρησης).

Πεν τακόσια (500 )τεµάχ ια υλικών
συσκευασίας.

Επίσηµα και αν επίσηµα φορολογικά
στοιχ εία της επιχ είρησης.

Επί πλέον  δεσµεύτηκαν  δέκα (10)
περίπου τόν οι ακατάλληλων  τροφίµων ,
άγν ωστης προέλευσης.

Τα κατασχ εµέν α τρόφιµα µεταφέρθη-
σαν  σε χ ώρους της Ειδικής Γραµµατείας
Σ∆ΟΕ.

Ο  ΕΦΕΤ έλαβε δείγµατα τροφίµων  για
περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχ ο.

ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ααππάάττηη  κκααιι  δδιιααττρροοφφιικκήή  ««ββόόµµββαα»»
εντοπίστηκε από το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος Αττικής 
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Η
προστασί α της
υγεί ας των
κατοί κων των

περι οχών που επλήγ-
ησαν από τι ς φονι κές
πυρκαγι ές, η πραγµατο-
ποί ηση περι βαλλοντο-
λογι κών µετρήσεων,
(εδάφους, υπεδάφους
και  ατµόσφαι ρας) και  η
αναγκαι ότητα εκπόνησης
σχεδί ων δι αφυγής των
πολι τών σε περι -
πτώσει ς φυσι κών κατα-
στροφών, ήταν το αντι -
κεί µενο της έκτακτης
σύσκεψης που πραγµα-
τοποι ήθηκε, µε πρωτο-
βουλί α του προέδρου της
ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλη, µε
εκπροσώπους του ΕΚΠΑ
και  του Πανεπι στηµί ου
Πατρών την Παρασκευή
24 Αυγούστου , στα γρα-
φεί α της ΚΕ∆Ε.

Στη σύσκεψη συµµε-
τεί χαν εκτός από τον
πρόεδρο της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλη, ο Ευθύµι ος
Λέκκας Καθηγητής ∆υνα-
µι κής – Τεκτονι κής  του
Εθνι κού και  Καποδι στρ-
ι ακού Πανεπι στηµί ου
Αθηνών (ΕΚΠΑ), ο Γι ώρ-
γος Πανέτσος Καθηγητής
και  Πρόεδρος του τµή-
µατος Αρχι τεκτονι κού
και  Αστι κού Σχεδι ασµού
του Πανεπι στηµί ου
Πατρών, επι στηµονι κοί
συνεργάτες και  στελέχη
της ΚΕ∆Ε.

Οι  επι στήµονες αναφ-
έρθηκαν στους κι νδύνους
γι α την υγεί α, τόσο των
κατοί κων, όσο και  των
εθελοντών και  των επι σ-
κεπτών των πληγει σών
περι οχών, λόγω των
τοξι κών ουσι ών που
εκλύθηκαν από την πυρ-
καγι ά.

Επι πλέον,  µέσα από
συγκεκρι µένα παρα-
δεί γµατα και  µε αφορµή
την πρόσφατη τραγωδί α
στο Μάτι , συζητήθηκε η
ανάγκη εκπόνησης σε
κάθε ∆ήµο της χώρας
σχεδί ου δι αφυγής του
πληθυσµού, µετά την
εκδήλωση έκτακτου περ-
ι στατι κού (πυρκαγι ά,
σει σµό, πληµµύρα,
ατύχηµα σε βι οµηχανι

κές εγκαταστάσει ς,
κλπ). Γι α το σκοπό θα
υπάρξει  συνεργασί α της
ΚΕ∆Ε µε το Πανεπι στή-
µι ο της Πάτρας.

Όπως εί χε έγκαι ρα
επι σηµανθεί , από τον Γ.
Πατούλη ως πρόεδρο του
ΙΣΑ και  επι βεβαι ώνεται
από αναφορές έγκρι των
επι στηµόνων, στι ς περ-
ι οχές των καταστροφ-
ι κών πυρκαγι ών έχει
δι απι στωθεί  σοβαρή
περι βαντολογι κή επι -
βάρυνση µε συνέπει α
αυτές να µην εί ναι
άµεσα κατοι κήσι µες.

Στη σύσκεψη ετέθησαν
οι  βάσει ς προκει µένου
να πραγµατοποι ηθούν
µετρήσει ς στι ς περ-
ι οχές που έχουν πληγεί
από τη φονι κή πυρκαγι ά
µε στόχο να δι απι στωθεί
το επί πεδο µόλυνσης της
ατµόσφαι ρας, του εδάφ-
ους και  του υπεδάφους.
Ει δι κά στην περί πτωση
του υπεδάφους στόχος
εί ναι  να υπάρξουν
συγκεκρι µένα συµπε-
ράσµατα ως προς τα
επί πεδα µόλυνσης του
υδροφόρου ορί ζοντα.

Εγκληµατική ολι-
γωρία Περιφέρειας
Αττικής και Υπουρ-
γείου Υγείας

Τόσο το Υπουργεί ο
Υγεί ας όσο και  η Περι φ-
έρει α Αττι κής, έχουν
επι δεί ξει  εγκληµατι κή
ολι γωρί α καθώς δεν
έχουν ενηµερώσει  τους
πολί τες γι α τους κι νδύνο-
υς που  δι ατρέχουν και
δεν έχουν λάβει  µέτρα,
γι α να προστατέψουν τη
∆ηµόσι α υγεί α.

Επί σης δεν έχουν
δώσει  απαντήσει ς σε
φορεί ς, όπως ο Ιατρι κός
Σύλλογος Αθηνών που
έθεσαν επανει ληµµένα
ερωτήµατα, σχετι κά µε
τα αποτελέσµατα των
περ ι βαλλοντολογι κών
µετρήσεων που έγι ναν
στι ς πληγεί σες περ-
ι οχές.

Σχολι άζοντας το θέµα
ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. 

Πατούλης τονί ζει  τα
εξής:

«Οι  εκτι µήσει ς των
επι στηµόνων σχετι κά µε
την περι βαντολογι κή
επι βάρυνση των
πληγει σών περι οχών
µας προκαλούν ι δι αί τε-
ρη ανησυχί α.

Αναλαµβάνουµε πρω-
τοβουλί α γι α την πραγ-
µατοποί ηση µετρήσεων
σε συνεργασί α µε το
Εθνι κό Καποδι στρι ακό
Πανεπι στήµι ο γι α  να
δι απι στωθεί  εάν
υπάρχουν κί νδυνοι  γι α
την υγεί α των κατοί κων
και  των επι σκεπτών
αυτών των περι οχών.

Παράλληλα προχωρ-
ούµε, σε συνεργασί α µε
το τµήµα αρχι τεκτόνων
του Πανεπι στηµί ου της
Πάτρας προκει µένου να
εκπονηθεί  σχέδι ο δι αφυ-
γής πληθυσµού σε περι -
πτώσει ς φυσι κών κατα-
στροφών.

Γι α άλλη µι α φορά το
υπουργεί ο Υγεί ας και  η
Περι φέρει α Αττι κής
δεί χνουν εγκληµατι κή
ολι γωρί α στην προ-
στασί α της ∆ηµόσι ας
Υγεί ας. Υπάρχουν έγκρ-
ι τοι  επι στήµονες που
υποστηρί ζουν ότι  οι
περι οχές αυτές δεν θα
έπρεπε να κατοι κηθούν
το άµεσο χρονι κό δι ά-
στηµα. 

Εντούτοι ς κανεί ς δεν
ενηµέρωσε τους κατοί κο-
υς γι α τους πι θανούς κι ν-
δύνους που δι ατρέχουν
ενώ δεν δηµοσι οποι -
ούνται  τα στοι χεί α των
µετρήσεων που έχουν
γί νει  από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η κατάσταση αυτή µας
προκαλεί  εύλογη
ανησυχί α και  φοβόµαστε
ότι  βρι σκόµαστε µπρο-
στά σε µί α ακόµα τραγι -
κή ολι γωρί α της Περι φ-
έρει ας Αττι κής και  του
Υπουργεί ου Υγεί ας που
βάζει  σε κί νδυνο ανθ-
ρώπι νες ζωές»

Πρωτοβουλία της
ΚΕ∆Ε για ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών

Μέσα από τη συζήτ-
ηση που πραγµατοποι -
ήθηκε αναδεί χθηκε  η
ανάγκη ευαι σθητο-
ποί ησης και  εκπαί δευ-
σης των τοπι κών πληθυ-
σµών γι α την αντι -
µετώπι ση ανάλογων
περι στατι κών.

Προς την κατεύθυνση
αυτή η ΚΕ∆Ε αναλαµβά-
νει  συγκεκρι µένες πρω-
τοβουλί ες που θα υλο-
ποι ηθούν µε τη συνερ-
γασί α της τοπι κής αυτο-
δι οί κησης και  πι στοποι -
ηµένων από το Κράτος
φορέων. Σε πρώτη φάση
το πι λοτι κό πρόγραµµα
που θα υλοποι ηθεί  θα
απευθύνεται  σε σχολεί α
της Αττι κής.

Η ΚΕ∆Ε  θέτει συγκε-
κριµένα ερωτήµατα

Με αφορµή τι ς πρό-
σφατες αναφορές επι -
στηµόνων γι α τι ς επι -
πτώσει ς στην υγεί α των
πολι τών από την µόλυνση
που µπορεί  να έχει
υπάρξει  στην ατµόσφαι -
ρα, το έδαφος και  τον
υδροφόρο ορί ζοντα η
ΚΕ∆Ε απευθύνει  συγκε-
κρι µένα ερωτήµατα και
αναµένει  απαντήσει ς
από τους αρµόδι ους
φορεί ς.

1ον Υπάρχουν κί νδυνοι
γι α τους κατοί κους και
τους επι σκέπτες αυτών
των περι οχών όπως
προει δοποι ούν έγκρι τοι
επι στήµονες; 

Γι ατί  δεν έχουν ενηµε-
ρωθεί  οι  κάτοι κοι  εάν οι
περι οχές αυτές εί ναι
άµεσα κατοι κήσι µες και
δεν έχουν ληφθεί  µέτρα
γι α την προστασί α τους;

2ον Έγι ναν από το
ΚΕΕΛΠΝΟ, µετρήσει ς
του αέρα, γι α την αι θα-
λοµί χλη και  τον καπνό
και  ποι α εί ναι  τα αποτε-
λέσµατά τους; 

Γι ατί  δεν ενηµερώθη-
καν άµεσα, οι  πολί τες
γι α τα µέτρα προ-
στασί ας που έπρεπε να
λάβουν; 

ΑΑννηησσυυχχίίαα  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττωωνν
ππλληηγγέέννττωωνν  ααππόό  ττιιςς  φφοοννιικκέέςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς  ππεερριιοοχχώώνν  

Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια

Γι ατί   το Υπουρ-
γεί ο Υγεί ας, έβγαλε
οδηγί ες, εννέα ηµέρ-
ες µετά την πυρκα-
γι ά, στι ς 31 Ιουλί ου
2018, αφήνοντας τους
κατοί κους των περ-
ι οχών και  τους εθε-
λοντές εκτεθει µένους
σε σοβαρούς κι ν-
δύνους γι α την υγεί α
τους, κατά τα πρώτα
κρί σι µα 24ωρα;

3ον Έγι ναν δει γµα-
τοληψί ες νερού, στην
περι οχή µετά την
αποκατάσταση των
αγωγών και  των δι κ-
τύων ύδρευσης; Να
δοθούν στη δηµοσι ότ-
ητα, τα στοι χεί α από
τι ς µετρήσει ς καταλ-
ληλότητας.

4ον Γι ατί  δε λει το-
υργούσε το Κέντρο

Εκτί µησης Κι νδύνου
και  Αντι µετώπι σης
Οξέων Συµβάντων
του ΚΕΕΛΠΝΟ, το
βράδυ της φονι κής
πυρκαγι άς; 

Ποι ος αποφάσι σε
τη δι ακοπή της
24ωρης λει τουργί ας
του, στι ς 12 Ιουλί ου
2018, µετά από 14
χρόνι α λει τουργί ας;
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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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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης για την αντιµετώπιση και
την άµεση διαχείριση των

συνεπειών που προέκυψαν από την
εκτεταµένη διακοπή ρεύµατος που
σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της Κυρ-
ιακής, κηρύχθηκε ο ∆ήµος Υδρας
από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας κατόπιν αιτήµατος του
δηµάρχου του νησιού.
Σηµειώνεται ότι το νησί παραµένει

για δεύτερη ηµέρα χωρίς ρεύµα και
νερό ενώ ο δήµαρχος Γιώργος Κου-
κουδάκης επεσήµανε ότι δροµολο-
γείται προσωρινή λύση µε τις δύο
µεγάλες γεννήτριες που αποστέλλει
η ∆ΕΗ, ενώ καταφθάνουν και υδροφ-
όρες µε τη συνδροµή του Πολεµικού
Ναυτικού προκειµένου να αντιµετω-
πιστεί και το πρόβληµα της υδροδο-
τήσεως.

«Φεύγουν οι επισκέπτες από το
νησί»

«Οι επισκέπτες φεύγουν µαζικά από
το νησί, ενώ, όχι µόνο ζητούν τα χρή-
µατά τους πίσω αλλά ζητούν επιπ-

λέον και αποζηµιώσεις γιατί χάλασαν
οι διακοπές τους» λέει η πρόεδρος
των ξενοδόχων του νησιού Μαρία
Κλαδάκη. Προαναγγέλλει µάλιστα
προσφύγη στη δικαιοσύνη κατά παν-
τός υπευθύνου από πλεύρας της
Ενωσης Ξενοδόχων.
Για τραγική καταάσταση κάνουν

λόγο οι επιχειρηµατίες του νησιού,
καθώς όπως λένε δεν µπορούν να
κρατήσουν τους τουρίστες στο νησί.
«∆εν λειτουργούν εστιατόρια, ΑΤΜ,
τίποτα. Τα µαζεύουν για να φύγουν»
λένε χαρακτηριστικά.
Ο ∆ήµαρχος Υδρας από την πλευρά

του, εκτίµησε ότι µετά το µεσηµέρι θα
αρχίσουν να αποκαθίστανται τα
προβλήµατα στο νησί ενώ ο ίδιος
σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις
πρώτες εκτιµήσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ το
µπλακ-άουτ οφείλεται στο υποθα-
λάσσιο καλώδιο.

Τι αναφέρει ο ∆Ε∆∆ΗΕ

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ σε συνέχεια της ενηµέρ-
ωσης του κοινού σχετικά µε την ολική
διακοπή ηλεκτροδότησης στην

Ύδρα, ανακοινώνει ότι αυτή την ώρα
ολοκληρώνονται οι διαδικασίες φόρ-
τωσης των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευ-
γών (Η/Ζ) σε πλοίο το οποίο θα
αποπλεύσει από τον Γαλατά και σε
διάστηµα περίπου δυο ωρών θα
καταφθάσει στο νησί.

Η σύνδεση των Η/Ζ µε το ∆ίκτυο του
νησιού εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί
σε διάστηµα περίπου δύο ωρών από
την ώρα άφιξης του πλοίου στην
Ύδρα. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρ-
ξαν αντικειµενικές δυσκολίες στη δια-
δικασία φόρτωσης των Η/Ζ, µε απο-
τέλεσµα να ολοκληρωθεί η µεταφορά
τους στο πλοίο πριν από λίγη ώρα,
ενώ τα συνεργεία του ∆Ε∆∆ΗΕ
συνεχίζουν τις προσπάθειες αποκα-
τάστασης της βλάβης.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ ζητάει για µια ακόµη
φορά συγνώµη για την ταλαιπωρία
των καταναλωτών και καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
περιοριστεί η όχλησή τους.

ΣΣεε  κκααττάάσστταασσηη  έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  ηη  ΎΎδδρραα  
– Αποχωρούν από το νησί οι τουρίστες

--  ΠΠέέννττεε  σσυυλλλλήήψψεειιςς

∆ιακινούσαν ναρκωτικά
µε ταχύπλοο 
Σηµαν τικές ποσότητες ν αρκωτικών  διακιν ούσε, σύµφ-
ων α µε την  αστυν οµία, η πολυµελής σπείρα που εξα-
ρθρώθηκε από την  Υποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών
της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής.
Πέν τε µέλη της, τρεις Έλλην ες και δύο αλλοδαποί,
συν ελήφθησαν  το απόγευµα της περασµέν ης Πέµπτης
σε Αθήν α, Φθιώτιδα και Πάτρα, εν ώ αν αζητούν ται
τρεις αλλοδαποί συν εργοί τους. Εν τοπίστηκαν  και οι
χ ώροι αποθήκευσης-απόκρυψης των  ν αρκωτικών .
Όπως έκαν ε γν ωστό η ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωµα είχ ε αγο-
ράσει και µετασκευάσει ταχ ύπλοο σκάφος, για τη διά
θαλάσσης µεταφορά των  ν αρκωτικών .
Κατά τις έρευν ες σε σπίτια και άλλους χ ώρους βρέθη-
καν , µεταξύ άλλων , και κατασχ έθηκαν :

Ακατέργαστο χ ασίς βάρους 27 κιλών  και 770 γραµµα-
ρίων .

Κατεργασµέν ο χ ασίς (σοκολάτα) βάρους 587 γραµµα-
ρίων .

240 γραµµάρια κοκαΐν ης.
Πέν τε ζυγαριές ακριβείας.
Πιστόλι.
Ταχ ύπλοο σκάφος, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίν ητο και µοτο-
συκλέτα.
4.000 ευρώ και χ ρηµατοµετρητής.
26 κιν ητά τηλέφων α

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα Πληµµε-
λειοδικών  Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεµψε σε τακ-
τικό αν ακριτή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                     
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 
∆/ν ση : Λ. ∆ηµοκρατίας  141
Πληροφ ορίες :  κος Λιλής Αθα-
ν άσιος                
Τηλέφ ων ο : 2132006465
Fax : 210-5571273      

Ασπρόπυργος : 23/08/2018
Αρ. Πρωτ.      :  20229

Περίληψη διακήρυξης δηµοπρ-
ασίας  για την  εκµίσθωση του
κυλικείου εν τός του  ∆ηµοτικού
Αµαξοστασίου Ασπροπύργου. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δηµοπρασία για
την εκµίσθωση του δηµοτικού ακι-
νήτου που περιγράφεται παρακά-
τω:
Έκταση: 210 τ.µ. βάσει της από
18/07/2018 τεχνικής έκθεσης της
∆/νσης Πολεοδοµίας Ασπροπύρ-
γου 

Πόλη: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

∆ήµος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Οδός: ΛΑΚΚΟ ΧΑΤΖΗ οδός
Αλησµόνητων Πατρίδων 29
Όρια: Εντός ∆ηµοτικού Αµαξο-
στασίου 
Είδος: ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την
21/09/2018, ηµέρα Παρασκευή
και  ώρα 10.00 στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα Ασπροπύργου.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφο-
ράς (κατώτερο µηνιαίο µίσθωµα)
ορίζεται το ποσό των διακοσίων
πενήντα ευρώ (250 €).

Μαζί µε τη συµµετοχή τους οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέ-
σουν και εγγύηση συµµετοχής,
ποσό ίσο προς το 1/10 του οριζο-
µένου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς της διακήρυξης ,
χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δηµοπρασίας
ύστερα από αίτηση, παρέχονται
από τον υπάλληλο του  Γραφείου
Εσόδων κον Λιλή Αθανάσιο, από
∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες.
08.00  π.µ. – 14.00 µ.µ., στο
τηλέφωνο 2132006465. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Φωτίου: Οι δικαιούχοι ΚΕΑ και ΚΟΤ
να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους

Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, µε αφορµή
δηµοσιεύµατα για προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση δικαι-
ούχων του ΚΕΑ, δήλωσε τα εξής:

«Είναι βούληση της Κυβέρνησης να προστατέψει τους
πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες και να τους προ-
σφέρει ενεργειακή προστασία, ώστε κανένα νοικοκυριό να
µη µείνει χωρίς ρεύµα. Όµως, για να ισχύσει αυτό, οι δικαι-
ούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και του Κοι-
νωνικού Οικιακού Τιµολογίου πρέπει κάθε χρόνο να κάνουν
αίτηση επικαιροποιώντας τα οικονοµικά τους στοιχεία. Φαίνε-
ται ότι πολλοί δικαιούχοι του ΚΟΤ αµέλησαν να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες, µε αποτέλεσµα να απεντάσσονται
από την προστασία του ΚΟΤ.

Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από
τον περασµένο Φεβρουάριο δηµιούργησε ταµείο έτσι ώστε
όσοι είναι δικαιούχοι ΚΕΑ ή ΚΟΤ και δεν έχουν ρεύµα στην
πρώτη κατοικία τους να υποβάλλουν αίτηση στον οικείο δήµο
και να υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις του νόµου, µε συνέ-
πεια η οφειλή τους είτε να εκµηδεν ίζεται είτε να µειώνεται σε
ποσοστά από 30% έως 75% .Καλούµε όλους τους δικαιούχο-
υς του ΚΕΑ να κάνουν την αίτηση επικαιροποίησης άµεσα,
για να αντιµετωπιστούν τα όποια προβλήµατα υπάρχουν». 

ΕΦΚΑ: Προθεσµία έως 31
Αυγούστου στις εισφορές Ιουλίου

Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα 
για την πληρωµή.

Αναρτήθηκαν   τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές
εισφορές ΕΦΚΑ Ιουλίου 2018 των  αγροτών , αυτοα-
πασχολούµεν ων  και ελεύθερων  επαγγελµατιών . Η
τρέχουσα εισφορά πρέπει να πληρωθεί έως την  ερχό-
µενη Παρασκευή 31 Αυγούστου, ενώ µέσα στο ίδιο χρο-
ν ικό διάστηµα πρέπει να καταβληθεί και η 4η δόση από
όλους όσοι είχαν  χρεωστικό υπόλοιπο για τις ασφαλιστι-
κές εισφορές του 2017.

Τα ειδοποιητήρια που αναρτήθηκαν  χθες, στις ηλεκτρ-
ον ικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αφορούν  τις τρέχουσες
εισφορές Ιουλίου 2018 και πρέπει να πληρωθούν  από
τους περίπου 1,4 εκατ. ασφαλισµένους µη µισθωτούς έως
το τέλος Αυγούστου.

Παράλληλα βέβαια, οι 550.000 εξ αυτών  θα πρέπει να
εξοφλήσουν  και την  τέταρτη δόση των  χρεωστικών  υπο-
λοίπων  του 2017. Πρόκειται για την  προτελευταία µην ιαία
υποχρέωση που αφορά τις εισφορές του προηγούµενου
έτους.

Η επόµενη και τελευταία δόση, θα πρέπει να καταβ-
ληθεί έως τις 28 Σεπτεµβρίου µαζί µε τις εισφορές
Αυγούστου. Αµέσως µετά, αναµένεται να ξεκινήσει η
εκκαθάριση για το τρέχον  έτος. Να σηµειωθεί εδώ, ότι, οι
τρέχουσες εισφορές του 2018 έχουν  υπολογιστεί µε
βάση το 85% του καθαρού εισοδήµατος του 2016 συν  τις
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές του 2016. Στον
αν τίποδα, όταν  τους επόµενους µήνες θα πρέπει να
επαναληφθεί για το 2018 η διαδικασία οριστικοποίησης
και εκκαθάρισης των  εισφορών , θα ληφθούν  υπόψη το
εισόδηµα και οι καταβλητέες (όχ ι οι καταβληθείσες) εισφ-
ορές του 2017.

Αναλυτικά, η εκκαθάριση των  εισφορών  του 2017
ξεκίνησε τον  περασµένο Μάιο καθώς ολοκληρώθηκε µε
σηµαντική καθυστέρηση ο συµψηφισµός των  ποσών
που είχαν  καταβληθεί βάσει των  εισοδηµάτων  του 2015
και αυτών  που θα έπρεπε να πληρωθούν  σύµφωνα µε
το εισόδηµα του 2016. Όπως δείχνουν  τα στοιχεία του
υπουργείου Εργασίας το 22,1% των  µη µισθωτών , περ-
ισσότεροι από 255.000 ασφαλισµένοι, που είχε κάνει
µερικές καταβολές πρέπει, παράλληλα µε τις τρέχουσες
εισφορές του Ιουλίου, να πληρώσει και τη δόση που αν τι-
στοιχεί στο “χρέος” από τις εισφορές του 2017. Βάσει του
προγραµµατισµού, έως το τέλος Αυγούστου πρέπει να
πληρωθεί η προ-τελευταία 4η δόση.

Παράλληλα, υπάρχουν  και περίπου 300.000 ασφαλι-
σµένοι µη µισθωτοί, (25,6% του συνόλου των  µη µισθ-
ωτών ) που δεν  πλήρωσαν  καθόλου εισφορές καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2017. Και αυτοί, έχουν  τη δυνατότητα κατα-
βάλλον τας τόσο τις τρέχουσες όσο και σε 5 δόσεις τις
εισφορές του 2017 να βγουν  από τη λίστα µε τους οφει-
λέτες.

Υπάρχουν  βέβαια και περίπου 350.000 ασφαλισµένοι
µε παράλληλη µισθωτή απασχόληση αλλά και αυτοί που
αµείβον ται ως οιωνεί µισθωτοί, µε δελτία παροχής υπηρ-
εσιών , για τους οποίους δεν  έχουν  ακόµη αναρτηθεί τα
εκκαθαριστικά για τις εισφορές του 2017. Αυτοί,
καλούν ται ν α καταβάλλουν  µόνο τις τρέχουσες εισφορές
για τον  Ιούλιο του 2018.

Όπως βέβαια, χωρίς εισφορές επικούρισης και εφάπαξ,
είναι τέλος και περίπου 200.000 αυτοαπασχολούµενοι
και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που περιµένουν  εδώ και 19
µήνες να λάβουν  ειδοποιητήρια. Παρά το µέγεθος που
λαµβάνει το πρόβληµα, λόγο της πολύµηνης καθυστέρη-
σης, ακόµη δεν  διαφαίν εται κάποια λύση στο “τεχν ικό”
πρόβληµα που έχει ανακύψει.

Στο υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικής Ασφάλισης
επικρατεί αισιοδοξία ως προς τα έσοδα του ΕΦΚΑ. Σύµφ-
ωνα µε τον  υφυπουργό Κοιν ων ικής Ασφάλισης Τάσο
Πετρόπουλο, το πλεόνασµα του ΕΦΚΑ ήταν  ήδη κον τά
στα 650 εκατ. ευρώ τον  Ιούλιο και αναµένεται να προ-
σεγγίσει, σε ετήσια βάση , το 1,5 δισ. ευρώ. Ειδικά για
τους µη µισθωτούς, σε αν τίθεση µε τα χαµηλά ποσοστά
εισπραξιµότητας εισφορών  που υπήρχαν  µε το παλιό
καθεστώς και δεν  υπερέβαιναν  το 53% κατά µέσον  όρο,
η εισπραξιµότητα το 2017 µε το ν έο σύστηµα, άγγιξε το
65,5% των  απαιτητών  εισφορών , δηλαδή βελτιώθηκε
κατά 24%. Έτσι, το ποσοστό των  ασφαλισµένων  µε µερ-
ική ή πλήρη συµµόρφωση, που πλήρωσαν  δηλαδή ένα
µέρος ή το σύνολο των  εισφορών  τους, έφτασε στο
74,4%.

Προθεσµία και για τους διπλοασφαλισµένους
Προθεσµία έως το τέλος του µήνα έχουν  στη διάθεσή

τους χ ιλιάδες µηχαν ικοί και γιατροί διπλοασφαλισµένοι
στο πρώην  ΕΤΑΑ και το ∆ηµόσιο, προκειµένου να υπο-
βάλλουν  αίτηση στον  ΕΦΚΑ και να “κλειδώσουν ” το µέλ-
λον  της σύν ταξής τους.

Πρόκειται κυρίως για γιατρούς του ΕΣΥ, µηχαν ικούς
του ∆ηµοσίου και άλλες κατηγορίες επιστηµόνων  που
ασφαλίζον ταν  υποχρεωτικά για την  ίδια ιδιότητα στο
∆ηµόσιο και το πρώην  ΕΤΑΑ κι έχουν  υποβάλλει από
13/5/2016 µέχρι 31/12/2017 αίτηση συν ταξιοδότησης
στον  ένα φορέα. Αυτοί, έως τις 31 Αυγούστου πρέπει είτε
να υποβάλλουν  συµπληρωµατική αίτηση συν ταξιοδότ-
ησης και στον  δεύτερο φορέα, µε αναδροµική ισχύ από
την  ηµεροµην ία υποβολής της πρώτης αίτησης, είτε να
ανακαλέσουν  την  αρχ ική αίτηση συν ταξιοδότησης, ώστε
να γλιτώσουν  εν τελώς το ψαλίδι του 60%.

Αναλυτικά, η περικοπή που επιβάλλεται σε όσους
συν ταξιούχους εργάζον ται, έχει προκαλέσει σύγχυση
στους διπλοασφαλισµένους που απειλούν ται µε περικο-
πή 60% στην  πρώτη σύν ταξή τους. Βάσει του νόµου,
πλέον  οι διπλοασφαλισµένοι λαµβάνουν  σύν ταξη για το
σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους, αρκεί ν α έχουν
θεµελιώσει δικαίωµα σε ένα εκ των  δύο Ταµείων . Αν  θεµε-
λιώνεται δικαίωµα και στους δυο φορείς, υπολογίζον ται
όλες οι εκδοχές της σύν ταξης και ο δικαιούχος λαµβάνει
τελικά, τη µεγαλύτερη σύν ταξη.
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ΕΥ∆ΑΠ: Περιορισµένης έκτασης
και άµεσα αντιµετωπίσιµες
οι διακοπές υδροδότησης

Σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα ��� �������� περί εκτε-
ταµένων διακοπών υδροδότησης, η ΕΥ∆ΑΠ ενηµερώνει
ότι υπήρξαν 8 περιπτώσεις θραύσεων µικρών αγωγών,
τις οποίες η Εταιρεία επιλήφθηκε άµεσα και οι οποίες
αποκαταστάθηκαν χρονικά, ανάλογα µε το µέγεθος της
καθεµίας.

Όπως συµβαίνει µε κάθε αποκατάσταση βλάβης, έτσι
και στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, έγινε διακοπή
υδροδότησης σε περιορισµένη έκταση ενός ή λίγων
δρόµων και όχι σε περιοχές όπως δηµοσιεύθηκε.

Η ΕΥ∆ΑΠ καθηµερινά, 24 ώρες τη µέρα, 365 ηµέρες το
χρόνο φροντίζει ώστε οι πολίτες να απολαµβάνουν µε
ασφάλεια το αγαθό αυτό και αντιµετωπίζει έγκαιρα και
αποτελεσµατικά τις έκτακτες βλάβες που προκύπτουν.

Οι θραύσεις µικρών αγωγών είναι ιδιαίτερα σύνηθες
φαινόµενο σε Εταιρείες Ύδρευσης, πόσο µάλλον σε ένα
ιδιαίτερα περίπλοκο υδροδοτικό σύστηµα, όπως αυτό της
Αττικής. Πρόκειται για µεµονωµένα, περιορισµένης έκτα-
σης και όχλησης περιστατικά, τα οποία είναι και άµεσα
αντιµετωπίσιµα. Είναι λοιπόν, αδιανόητο πώς υπήρξαν
αναφορές για εκτεταµένες διακοπές υδροδότησης, τη
στιγµή που τα ίδια δηµοσιεύµατα αν τα διαβάσει κανείς
προσεχτικά αναφέρονται σε διακοπές υδροδότησης σε
ελάχιστους δρόµους.

Συλλήψεις για παράνοµη
µεταφορά αλλοδαπών

Στη σύλληψη δύο ατόµων για παράνοµη µεταφορά 28
αλλοδαπών, µεταξύ των οποίων 11 ανήλικοι, προχώρη-
σαν αστυνοµικοί του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Μετανάστευ-
σης Θεσσαλονίκης, στο ύψος των διοδίων Ανάληψης
(Λαγκαδάς), επί της Εγνατίας Οδού.

Συγκεκριµένα, οι αστυνοµικοί εντόπισαν φορτηγό
αυτοκίνητο µε οδηγό έναν αλλοδαπό ηλικίας 22 ετών και
συνοδηγό έναν εικοσιεξάχρονο, επίσης αλλοδαπό. Σε
έλεγχο που έγινε από τους αστυνοµικούς διαπιστώθηκε
ότι µετέφεραν µε το όχηµα τους 28 αλλοδαπούς. Από την
έρευνα προέκυψε ότι οι µεταφερόµενοι αλλοδαποί εισή-
λθαν στη χώρα από την ελληνοτουρκική µεθόριο σε προ-
γενέστερο χρόνο, έναντι χρηµατικού ποσού. Οι συλληφ-
θέντες θα οδηγηθούν στον αρµόδιο Εισαγγελέα.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ / Ν Σ Η
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άν ω Λιόσια :   27-8-2018   Αρ.
Πρωτ..:   27803  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των  ορίων  του Ν.

4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό ∆ιαγων ι-
σµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για
την ανάθεση του έργου
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 95/2018, µε
εκτιµώµεν η συν ολική αξία
2.300.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρ-
ης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 14η Σεπτεµβρίου
2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες, που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρω-
µατικές πληροφορίες, σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήπο-
τε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις 17/9/18.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρµόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραµπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής &
∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί
είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
/ Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοι-
νού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης
και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45233260-9.

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ια-
γωνισµός και η επιλογή Αναδόχου
θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµό-
σιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθ-
ειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την ηλεκ-
τρονική υποβολή, προσκοµίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συµµετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφο-
ρών, κάθε υποβαλλόµενη προσφ-
ορά δεσµεύει- τον συµµετέχοντα
στον διαγωνισµό, κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
για διάστηµα εννέα (9) µηνών, από
την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των προσφορών.

10. Ηµεροµην ία και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η 20η
Σεπτεµβρίου  2018, ηµέρα Πέµ-
πτη  και ώρα 10:00 π.µ.
Ως ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης των  προ-
σφ ορών  ορίζεται η 26η Σεπτεµ
βρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00 π.µ.

11. Το σύστηµα υποβολής προ-
σφορών είναι το επί µέρους ποσο-
στών έκπτωσης σε ακέραιες µονά-
δες επι της εκατό (%) κατά κατ-
ηγορία εργασιών.

12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµο-
νωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγρ-
αµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ (2η και άνω τάξη
του ΜΕΕΠ) &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (1η
και άνω τάξη του ΜΕΕΠ).
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης, 
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια 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 
iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.

13. Οικονοµικός φορέας συµµε-
τέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν. 4412/2016. 

14. Το έργο χρηµατοδοτείται από
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -
Κωδικός Πίστωσης: Κ.Α.Ε.:
9779.06.026 και προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγω-
νισµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α.,
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των
37.096,77 € και ισχύ τουλάχιστον
30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.

17. Απαγορεύονται οι εναλλακτι-
κές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. 

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφ-
ασίστηκε µε την υπ' αριθµό
100/27-4-18 απόφαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου του ∆ήµου. Έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθµό 1.058/18
(Α∆Α : 6ΟΑΨΩΗΤ-Ζ2Π) Απόφα-
ση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα
εγκριθεί, επίσης, από την Οικονοµι-
κή Επιτροπή του ∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύε-
ται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρ-
ούσας και αναρτάται στο πρόγραµ-
µα "∆ιαύγεια" diavgeia.gov.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  27-8-18

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ,
ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

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
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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

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

Η έν αρξη των  τµηµάτων  του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου προγραµµατίζεται για
τον  Οκτώβριο, σε 12µελή οµάδες, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλον ται από 01.08.2018 έως 15.09.2018 και θα εξε-
τάζον ται από αρµόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς θα αξιο-
λογούν ται κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον  συν τρέχ ουν  σοβαροί λόγοι.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνον-
ται στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ιλίου και συγκεκριµένα στο Κέντρο 
Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος), 
µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014,
2132030018 & 2132030027 (∆ευτέρα έως και
Παρασκευή, 08:30 - 14:30).
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Βάσεις 2018: Βγήκαν από το 
υπουργείο Παιδείας τα µόρια
εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Α
ν ακοιν ώθηκαν  από το υπουργείο Παιδείας στο
results.it.minedu.gov .gr τα αποτελέσµατα παν ελ-
λην ίων . 

Αγων ία τέλος για χ ιλιάδες υποψηφίους αφού χ θες το από-
γευµα αν ακοιν ώθηκαν  τελικά, τα αποτελέσµατα των
παν ελλην ίων  και οι Bάσεις 2018 για τις παν ελλήν ιες.
Οι υποψήφιοι µπορούν  ν α δουν  τα αποτελέσµατα στην
ειδική πλατφόρµα results.it.minedu.gov .gr. Οι βάσεις
2018 θα αν αρτηθούν  και στα Λύκεια όλης της χ ώρας.
Συγκεκριµέν α οι υποψήφιοι πληκτρολογών τας στην  πλα-
τφόρµα τον  οκταψήφιο κωδικό αριθµό τους και τα τέσσε-
ρα αρχ ικά γράµµατα των  προσωπικών  τους στοιχ είων
(Επών υµο – Όν οµα –Πατρών υµο - Μητρών υµο) θα µπο-
ρούν  ν α δουν  την  σχ ολή που έχ ουν  πετύχ ει την  εισα-
γωγή τους. Το υπουργείο Παιδείας αν ακοιν ών ει τα µόρια
εισαγωγής στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση από ν ωρίς το
πρωί και έτσι δεν  θα χ ρειαστεί ν α περιµέν ουν  αγω-
ν ιωδώς πάν ω από τους υπολογιστές τους µέχ ρι το
µεσηµέρι όπως έγιν ε µε την  αν ακοίν ωση των  βαθµολο-
γιών .Ταυτόχ ρον α, τα αποτελέσµατα έχ ουν  αποσταλεί
ηλεκτρον ικά στις ∆ιευθύν σεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, προκειµέν ου ν α προωθηθούν  στα σχ ολεία ευθύν ης
τους, ν α εκτυπωθούν  και ν α αν αρτηθούν  οι ον οµαστικές
καταστάσεις των  επιτυχ όν των  στα Λύκεια.
Στις σχ ολικές µον άδες καταργείται από φέτος η αν άρτηση
των  ον οµάτων  των  επιτυχ όν των , όπως επίσης κατα-
ργήθηκε πρόσφατα και η αν άρτηση της αν αλυτικής βαθ-
µολογίας των  υποψηφίων  στα µαθήµατα που δια-
γων ίστηκαν  στις Παν ελλαδικές Εξετάσεις.Οι ∆ιευθυν τές
των  Λυκείων , λόγω του ν έου καν ον ισµού περί Προσω-
πικών  ∆εδοµέν ων , θα αν αρτήσουν  στα σχ ολεία τους
µόν ο τους κωδικούς των  επιτυχ όν των .
Εάν  κάποιος υποψήφιος ξέχ ασε τον  κωδικό του µπορεί
ν α τον  αν αζητήσει από το Λύκειο του.

Υ
πεγράφη από τον υπουργό Υποδοµών Χρήστο
Σπίρτζη η απόφαση µε την οποία ανοίγει ο δρό-
µος για τη σιδηροδροµική σύνδεση των διυλι-

στηρίων της Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους µε το σιδηρο-
δροµικό δίκτυο, µε βάση και τη συµφωνία που είχε υπογρ-
αφεί προ εβδοµάδων.

Όπως αναφέρει το euro2day, η  διοίκηση της Μotor Oil
προσπαθούσε επί χρόν ια να πετύχει την έγκριση του
έργου το οποίο τελικά εγκρίθηκε πρόσφατα. Με βάση την
απόφαση, η Μotor Oil θα χρηµατοδοτήσει το έργο κατασ-
κευής σιδηροδροµικής γραµµής περίπου 10 χιλιοµέτρων
που θα συνδέει τα διυλιστήρια µε το σιδηροδροµικό σταθµό
της Κορίνθου. Το κόστος του έργου εκτιµάται στα
12.000.000 ευρώ µε τη διοίκηση της εταιρείας να υπο-
στηρίζει πως εβδοµάδων πως θα απαιτηθεί περίπου ενάµι-
σι χρόνος για την κατασκευή του.

Σύµφωνα µε την απόφαση που υπογράφει ο κ. Σπίρτ-
ζης, ο ΟΣΕ «θα καθορίσει τις κατάλληλες τεχν ικές προδια-
γραφές σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση του έργου,
µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και διαλει-
τουργικότητας για τα σιδηροδροµικά και συνοδά έργα ανά-
λογων περιπτώσεων». Φορέας υλοποίησης είναι η Μotor
Oil  η οποία «θα χρηµατοδοτήσει τη συνολική δαπάνη για
τις απαιτούµενες µελέτες, έργα και αδειοδοτήσεις για το
αναγκαίο έργο σύνδεσης των ∆ιυλιστηρίων µε το σιδηρο-
δροµικό άξονα ως και το έργο της επισκευής της υποδοµής
της επιδοµής της σιδηροδροµικής γραµµής µε την εγκατά-
σταση των αυτοµάτων συστηµάτων ισόπεδων διαβάσεων
(ΑΣΙ∆) από τα ∆ιυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθµού. Η όλη απαι-
τούµενη χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού
έργου θα γίνει µε πόρους και ευθύνη της εταιρείας ΜΟΤΟΡ
ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. µε τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή πρόοδος των εργασιών,

διατηρώντας παράλληλα το δικαίωµα να εντάξει το συνολικό
έργο ή τµήµα αυτού σε ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό πρόγρ-
αµµα».

Ο ΟΣΕ «θα συµβάλλει στην οµαλή και ταχύρρυθµη εκτέ-
λεση του έργου µε την παροχή των κατάλληλων στοιχείων
και τεχν ικών προδιαγραφών που διαθέτει και µε την
επίβλεψη µελετών και έργων, καθώς και µε τη διάθεση
βαρέων µηχανηµάτων γραµµής για την οριζοντιογραφική
και υψοµετρική τακτοποίηση των σιδηροδροµικών γραµµών
αλλά και µέρους των αναγκαίων σιδηροδροµικών υλικών εκ
της περίσσειας του».

Η εταιρεία «θα χρηµατοδοτήσει τη συνολική δαπάνη
που θα απαιτηθεί για την προµήθεια υλικών για την πλήρη
και έντεχνη εγκατάσταση ενός υπόγειου αγωγού οπτικών
ινών, από τα ∆ιυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθµού µε τεχν ικές
προδιαγραφές και θέση που θα υποδείξει ο ΟΣΕ για την
εξυπηρέτηση του ΟΣΕ, και των κατοίκων της περ-
ιοχής».Τέλος, «θα συσταθεί υπέρ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε δουλεία διόδου για περίοδο
50 ετών µετά τη σύµφωνη γνώµη της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., µε
περιεχόµενο το δικαίωµα διέλευσης χρήσης και συντήρη-
σης τεσσάρων υπόγειων αγωγών καυσίµου της ΜΟΤΟΡ
ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε διαµέτρου
εκάστου έως 12 in (σ.σ. ίντσες) σε ορισµένη εδαφική ζώνη
στο εύρος ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, εκτιµώµενου πλάτους 1,5
µέτρων περίπου και βάθους 1,5 µέτρων περίπου, σε ικανή
απόσταση και παράλληλα της σιδηροδροµικής γραµµής από
τα ∆ιυλιστήρια έως τη θέση Βρωµοπήγαδο και το δικαίωµα
διέλευσης, χρήσης και συντήρησης ενός υπόγειου αγωγού
οπτικών ινών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε από τα ∆ιυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθµού
στο εύρος ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
του ΟΣΕ».

Ανοίγει ο δρόµος για τη σιδηροδροµική σύνδεση των
διυλιστηρίων της Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους 

µε το σιδηροδροµικό δίκτυο


