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ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ
ΜΑΝ∆ΡΑ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΑ

σελ. 8

σελ. 9

∆εκατέσσερις οδοί
διανοίχτηκαν στο
συνοικισµό Ρουπάκι
Ασπροπύργου

Επιχορηγήσεις 1.583.897 €
από το ΥΠΕΣ σε ∆ήµους
για φυσικές καταστροφές

Ξεκίνησε η
µεταφορά µαθητών
στη ∆υτική Αττική

∆ηµιουργία υποδοµών για
ένα βιώσιµο οικισµό.
Ακολουθεί ο ηλεκτροφωτισµός
της περιοχής.

Καθηµερινά εξυπηρετούνται
3.366 µαθητές µε 161 δροµολόγια

σελ. 2

σελ. 3

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
5ος ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα φετινά τµήµατα

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:

σελ. 5

∆ηµιουργία χώρου αστικού χαρακτήρα, µε στοιχεία πάρκου
µικρής κλίµακας εκτάσεως περίπου 4 στρεµµάτων

σελ. 8

Σχολικές τσάντες και σχολικά είδη

διένειµε στα παιδιά των δικαιούχων του ΤΕΒΑ
σελ. 3
η Κοινωνική Υπηρεσία δήµου Φυλής

Κ 2239

Ασπρόπυργος, Φυλή,
Παλλήνη, αποκτούν φυσικό
αέριο έως το 2022

σελ. 2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΑΦΕΑΣ,
ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΣ, & ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

σελ. 12

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.
Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007
Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114 , 2105550323

Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταµάτιος
∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

∆εκατέσσερις οδοί διανοίχτηκαν
στο συνοικισµό Ρουπάκι Ασπροπύργου
•

∆ηµιουργία υποδοµών για ένα βιώσιµο οικισµό.

Ο

Ακολουθεί ο ηλεκτροφωτισµός της περιοχής.

∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι,
στο πλαίσιο της εργολαβίας «Οδοποιία
2017-2018», ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των
διανοίξεων εντός σχεδίου οδών, στην περιοχή
Ρουπάκι. Συγκεκριµένα, έγινε διάνοιξη δεκατεσσάρων (14ων)
οδών συνολι κού µήκους
περίπου δύο χιλιοµέτρων (2.000m), σε εφαρµογή του Σχεδίου Πόλεως της περιοχής.

Αχαρν ές

ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 41, 2102448787
Χαιδάρι

Θερίου Μαρια
Αγίας Παρασκευής 78,
Τηλέφων ο: 21 0582 1897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις
η θερµοκρασία από
19 έως 31 βαθµούς Κελσίου

Το έργο περιλάµβανε χωµατουργικές εργασίες,
κατασκευή υποβάσεων και βάσεων από θραυστό
υλικό λατοµείου, κατασκευή ρείθρων, τοποθέτηση κρασπέδων, κατασκευή βάσεων φωτισµού
και διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος βάσης.

Σκοπός του έργου είναι η δηµιουργία υποδοµών, για ένα βιώσιµο οικισµό, και η ασφαλής
διέλευση πεζών και οχηµάτων.
Στη δεύτερη φάση των έργων προβλέπονται η
διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος κυκλοφορίας και ο ηλεκτροφωτισµός της περιοχής.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αριάδνη, Αριάνα, Ευµένιος, Ευµένης, Ευµενία
Κάστορας, Ρωµυλία, Ρωµύλη, Ρωµυλαία

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Τ

ην Παρασκευή 14 Σεπτέµβρη παραδόθηκαν είδη πρώτης ανάγκης στους πυρόπληκτους της ανατολικής Αττικής, µέσω του Στεκιού Αλληλεγγύης που έχει ιδρύσει το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου-Μεσογείων. Τα είδη που
µαζευτήκαν, έπειτα από έκκληση του ∆ήµου Χαϊδαρίου και µε τη µεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων της
πόλης µας, θα βοηθήσουν για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα τους πληγέντες.
Σήµερα, που τα φώτα της δηµοσιότητας έχουν φύγει από το Μάτι και τις άλλες πληγείσες περιοχές, καλούµε τον
κόσµο να µην ξεχάσει τους συνανθρώπους µας που ακόµα και τώρα χρειάζονται βοήθεια.
Το επόµενο διάστηµα και έπειτα από συνεννόηση µε φορείς της περιοχής για τα είδη που χρειάζονται, η Κοινωνική Υπηρεσία θα πραγµατοποιήσει εκ νέου συγκέντρωση ειδών για τους πυρόπληκτους.
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θριάσιο-3

Σχολικές τσάντες και σχολικά είδη
διένειµε στα παιδιά των δικαιούχων του ΤΕΒΑ
η Κοινωνική Υπηρεσία δήµου Φυλής

Ξεκίνησε η µεταφορά µαθητών από
την Περιφέρεια Αττικής

Σ

χολικές τσάντες και σχολικά είδη για τη νέα σχολική χρονιά διένειµε στα
παιδιά των δικαιούχων του ευρωπαϊκού προγράµµατος ΤΕΒΑ, την
Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου, η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής,
επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύµπραξης Π.Ε. ∆υτικής Αττικής.
Τα σχολικά διατέθηκαν στα παιδιά των 1.341 οικογενειών δικαιούχων του
προγράµµατος ΤΕΒΑ στον ∆ήµο Φυλής, σκορπίζοντας χαρά και χαµόγελα στα
παιδικά πρόσωπα.

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίν ησε και φέτος το πρόγραµµα µεταφοράς µαθητών σε
όλες τις Περιφερειακές Εν ότητες, από την πρώτη µέρα έν αρξης της σχ ολικής χ ρον ιάς.
Στην Περιφέρεια Αττικής συν ολικά µεταφέρον ται καθηµεριν ά 20.196 µαθητές
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Συγκεκριµέν α στην ∆υτική Αττική εξυπηρετούν ται 3.366 µαθητές µε 161 δροµολόγια µε µισθωµέν α από την Περιφέρεια Αττικής οχ ήµατα.
Επιπλέον η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε φάση αν εύρεσης αν αδόχ ου µέσω διαγων ιστικής διαδικασίας για την µεταφορά Ατόµων µε Αν απηρία (ΑµεΑ) από τον
τόπο διαµον ής τους προς τις εγκαταστάσεις των Πιστοποιηµέν ων Φορέων του Εθν ικού Συστήµατος Κοιν ων ικής Φρον τίδας µετά και από την σχ εδίαση δροµολογίων
µεταφοράς που πραγµατοποίησε η ∆ιεύθυν ση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής.

Πέραν της σχολικής τσάντας, τα παιδιά έλαβαν µολύβια, στυλό, γόµες,
ξύστρα, κασετίνα βαρελάκι, τετράδια, ντοσιέ µε έλασµα, διαβήτη, σετ οργάνων
γεωµετρίας (χάρακας, τρίγωνο 45ο, τρίγωνο 60ο, µοιρογνωµόνιο), πακέτο
φύλλων φωτοτυπικού, µπλοκ ακουαρέλας, µπλοκ χειροτεχνίας µε χρωµατιστά
φύλλα, πακέτο ξυλοµπογιές 24 τεµαχίων, πακέτο µαρκαδόρων 24 τεµαχίων,
συσκευασία νεροµπογιές 12 χρωµάτων, πλαστική παλέτα ζωγραφικής, πινέλα
ζωγραφικής, ψαλίδι και κόλα γενικής χρήσης.
«Με το ολοκληρωµένο αυτό πακέτο, ανταποκρινόµαστε σε µια σχολική λίστα
µαθητή ∆ηµοτικού και καλύπτουµε βασικές ανάγκες µεγαλύτερων µαθητών,
ώστε τα παιδιά των οικονοµικά αδύναµων οικογενειών να διαθέτουν τα απαραίτητα σχολικά είδη», υπογράµµισε ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής
Υπηρεσίας Γιώργος Αντωνόπουλος.
«Με την εξασφάλιση αυτών, τα παιδιά επιστρέφουν στα θρανία χωρίς
ανησυχία για ελλείψεις και αµηχανία», τόνισε ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Νέα πρόσκληση του Σώµατος για τις 19 Σεπτεµβρίου

Ύ

στερα από τι ς µε αρι θµ. πρωτ.
35927/27-08-2018 και 37663/07-09-2018
προσκλήσει ς γι α σύγκλι ση του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου γι α τι ς 31-08-2018 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00 (11η Τακτι κή ∆ηµόσι α Συνεδρί αση) και 12-09-2018 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00 (12η Τακτι κή ∆ηµόσι α
Συνεδρί αση) αντί στοι χα, όπου και στι ς δύο
συνεδρι άσει ς δι απι στώθηκε από τον Πρόεδρο
του ∆.Σ. Κο Κωνσταντί νο Ρούσσα έλλει ψη απαρτί ας, σας προσκαλούµε να παραβρεθεί τε
στην ΤΑΚΤΙΚΗ (13η) ∆ηµόσι α συνεδρί αση του
Σώµατος σύµφωνα µε τι ς δι ατάξει ς του άρθρ-

ου 67 του Ν. 3852/2010 καθώς και όσα ορί ζονται
στο άρθρο 96 Παρ. 3 του Κ.∆.Κ. Ν.3463/2006
που θα γί νει στην αί θουσα του ∆ηµοτι κού
Συµβουλί ου (2ος όροφος ∆ηµαρχι ακού Μεγάρου) στι ς 19/09/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
13:00 γι α να πάρουµε αποφάσει ς στα παρακάτω θέµατα.
1 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του
προϋπολογι σµού εσόδων - εξόδων Α΄ τρι µήνου
οι κονοµι κού έτους 2018
2 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του
προϋπολογι σµού εσόδων - εξόδων Β΄ τρι µήνου
οι κονοµι κού έτους 2018.

3 Έγκρι ση Ισολογι σµού του Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτι κή Φροντί δα Αχαρνών” και των οι κονοµι κών
καταστάσεων Αποτελέσµατα χρήσεως 2013
και Πί νακα ∆ι αθέσεως Αποτελεσµάτων – την
Έκθεση δι αχεί ρι σης και το Προσάρτηµα Ισολογι σµού.
4 Έγκρι ση Ισολογι σµού του Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτι κή Φροντί δα Αχαρνών” και των οι κονοµι κών
καταστάσεων Αποτελέσµατα χρήσεως 2014
και Πί νακα ∆ι αθέσεως Αποτελεσµάτων – την
Έκθεση δι αχεί ρι σης και το Προσάρτηµα Ισολογι σµού.
5 Αί τηµα κάλυψης τρι ών (3) κενών θέσεων
µονί µου προσωπι κού, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017.
6 «Έγκρι ση της υπ΄αρι θµ. 23/07-07-2018
απόφασης του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου του
Κέντρου Ατόµων µε ει δι κές Ανάγκες “ΑΡΩΓΗ”

και ορι σµός από το ∆ηµοτι κό Συµβούλι ο α)
επι τροπής αγορών – αξι ολόγησης προσφορών
γι α το δι αγωνι σµό και β) επι τροπής παραλαβής γι α την αγορά λεωφορεί ου γι α την µεταφορά των παι δι ών της “ΑΡΩΓΗΣ”»

7 ∆ωρεά (ή δωρεάν παραχώρηση) του οχήµατος µάρκας STAYER µε αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5982
(πυροσβεστι κό όχηµα) του ∆ήµου µας στην
εθελοντι κή οµάδα ∆ασοπροστασί ας – ∆ι άσωσης Βαρυµπόµπης.
8 Ορι σµός µελών Μηχανι σµού Πι στοποί ησης Εκτέλεσης της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασι κών Αγαθών: Κοι νωνι κό Παντοπωλεί ο, ∆ήµου Αχαρνών», µε κωδι κό ΟΠΣ (MIS)
5001330» στο Επι χει ρησι ακό πρόγραµµα
¨Αττι κή 2014 – 2020¨.
συνεχί ζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

9 Απόφαση υλοποί ησης µε ί δι α µέσα του
Υποέργου «∆οµή Παροχής Βασι κών Αγαθών:
Κοι νωνι κό Παντοπωλεί ο ∆ήµου Αχαρνών», της
Πράξης «∆οµή Παροχής Βασι κών Αγαθών:
Κοι νωνι κό Παντοπωλεί ο, Κοι νωνι κό Φαρµακεί ο ∆ήµου Αχαρνών», µε κωδι κό ΟΠΣ (MIS)
5001330

10 Λήψη Απόφασης γι α την έγκρι ση του
Τεχνι κού ∆ελτί ου Έργου-Προµήθει ας της
χρηµατοδότησης
από το Πρόγραµµα
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργεί ου Εσωτερι κών
στον Άξονα Προτεραι ότητας «η τοπι κή ανάπτυξη και η προστασί α περι βάλλοντος» µε
τί τλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» µε
ανώτατο όρι ο χρηµατοδότησης, 195.000 € και
κάλυψη του υπολει πόµενου ποσού ύψους 9.600
€ από ι δί ους πόρους.

11 Λήψη απόφασης γι α την έγκρι ση Προγραµµατι κής Σύµβασης και των Όρων αυτής γι α
το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ»
συνολι κού
προϋπολογι σµού
28.000.000,00€
(συµπερι λαµβανοµένου
Φ.Π.Α.)
12 «Ορι σµός Επι τροπής της παρ.5 άρθρου
186 του Ν.3463/06.»

13 Ορι σµός επι τροπής παραλαβής υπηρεσι ών αποµαγνητοφώνησης και επι µέλει ας
έκδοσης των πρακτι κών των συνεδρι άσεων του
∆ηµοτι κού Συµβουλί ου, γι α το έτος 2018.

14 Έγκρι ση παραχώρησης ή µη κοι νόχρηστου χώρου εντός της Πλατεί ας Καράβου (8Χ8)
γι α αναψυκτήρι ο του κ. Σαλαχί δη Ρουστανµπεκ.

15 Λήψη απόφασης γι α την αµοι βή του
δι και ούχου δι κηγόρου Πέτρου ∆ηµ. Σελέκου
ποσού 16.973,84€ πλέον ΦΠΑ γι α παραστάσει ς σε δι καστήρι α σύµφωνα µε την υπ αρι θ.
292/26-6-2018 Απόφαση Οι κ. Επι τροπής περί
ορι σµού του.
16 Αναγκαί ες µονοδροµήσει ς στην Π.Ε.
ΛΑΘΕΑ Β.

17 Μερι κή ανάκληση ή µη της υπ’ αρι θµ.
276/10-06-2010 Απόφασης ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου περί αποκατάστασης ι δι οκτησί ας, και
δηµι ουργί α υποχρέωσης αποζηµί ωσης γι α
την ι δι οκτησί α µε Κ.Α. 28.11.11 και Ο.Τ.ΚΧ
Γ1527 στην Π.Ε Λαθέα Α’.
18 ∆ι αµόρφωση δι άβασης πεζών επί της
οδού Φι λαδελφεί ας στο ύψος της οδού 25ης
Μαρτί ου.

19 Παραχώρηση & Ορι οθέτηση Θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΟΠΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

20 Παραχώρηση & Ορι οθέτηση Θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21 Παραχώρηση & Ορι οθέτηση Θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ – ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΑΠΠΑ
(ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:
ΒΕΡΤΖΟΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓ ΙΑ)
22 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ρ-40 ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 Τ ΣΤΗΝ
Ο∆Ο ΗΛΕΚΤΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΘΡΑΚΗΣ) ΣΤΗΝ
ΠΕ “ΑΓΡΙΛΕΖΑ”

23 Σύµφωνη γνώµη σχετι κά επί της προτάσεως του κ. Σπ. Ντάνου, εκπροσώπου της
Εται ρεί ας «Μυτι ληναί ος» και λήψη σχετι κής
απόφασης.

24 Έγκρι ση απολογι σµού οι κονοµι κού έτους
2017 (01-01-2017 έως 31-12-2017) του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµί α: «Σχολι κή Επι τροπή Πρωτοβάθµι ας Εκπαί δευσης ∆ήµου Αχαρνών»

25 «Έγκρι ση απολογι σµού οι κονοµι κού
έτους 2017 (01-01-2017 έως 31-12-2017) του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµί α:«Σχολι κή Επι τροπή
∆ευτεροβάθµι ας Εκπαί δευσης ∆ήµου Αχαρνών»
26 Έγκρι ση της δι ενέργει ας δι αγωνι σµού
γι α την προµήθει α ανταλλακτι κών γι α τα οχήµατα – µηχανήµατα του ∆ήµου, συνολι κού
ποσού 587.760,00 € και της δι αδι κασί ας εκτέλεσής του.
27 Έγκρι ση της δι ενέργει ας δι αγωνι σµού
γι α την προµήθει α τροφί µων γι α τι ς ανάγκες
των Νοµι κών Προσώπων του ∆ήµου και φρέσκου πλήρους γάλακτος γι α το εργατοϋπαλληλι κό προσωπι κό του ∆ήµου, συνολι κού
ποσού 634.289,22 € και της δι αδι κασί ας εκτέλεσής του.

28 Έγκρι ση της δι ενέργει ας δι αγωνι σµού
γι α την προµήθει α ει δών ατοµι κής προστασί ας και στολών ∆ηµοτι κής Αστυνοµί ας,
συνολι κού ποσού 517.700,50 € και της δι αδι κασί ας εκτέλεσής του.
29 Έγκρι ση προµήθει ας ενός αγροτι κού
µηχανήµατος (τρακτέρ µι κρού όγκου) από το
ελεύθερο εµπόρι ο.
30 Λήψη απόφασης γι α εκ νέου παράταση
της υπάρχουσας σύµβασης µί σθωσης γι α τη
στέγαση του 3ου Νηπι αγωγεί ου Αχαρνών γι α
το σχολι κό έτος 2018-2019
31 Λήψη απόφασης γι α εκ νέου παράταση
της υπάρχουσας σύµβασης µί σθωσης γι α τη
στέγαση του 17ου Νηπι αγωγεί ου Αχαρνών γι α
το σχολι κό έτος 2018-2019

32 Λήψη απόφασης γι α εκ νέου παράταση
της υπάρχουσας σύµβασης µί σθωσης γι α τη
στέγαση του 21oυ Νηπι αγωγεί ου Αχαρνών γι α
το σχολι κό έτος 2018-2019

33 Έγκρι ση πρωτοκόλλων ορι στι κής παραλαβής των εργασι ών τοποθέτησης ανταλλακτι κών γι α τα οχήµατα του ∆ήµου.
34 Έγκρι ση πρωτοκόλλων ορι στι κής παραλαβής των εργασι ών τοποθέτησης ανταλλακτι κών γι α τα οχήµατα του ∆ήµου.

35 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής εργασι ών γι α την Μί σθωση δύο (2) γερανοφόρων – καλαθοφόρων οχηµάτων γι α κλάδεµα υψηλών δένδρων.

36 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής των εργασι ών τοποθέτησης ανταλλακτι κών γι α τα οχήµατα του ∆ήµου.

37 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής υπηρεσι ών τεχνι κού ασφαλεί ας του
∆ήµου.
38 Έγκρι ση πρωτοκόλλων ορι στι κής παραλαβής των εργασι ών τοποθέτησης ανταλλακτι κών γι α τα οχήµατα του ∆ήµου.

39 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής εργασι ών συντήρησης ανελκυστήρων
στους χώρους στέγασης των υπηρεσι ών του
∆ήµου.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εγκαινιάζεται το “Κέντρο Κοινότητας”
του ∆ήµου Μεγαρέων

ΓΑΜΟΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΪΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΙΝΤΣΟΥΚ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΙΟΧΑ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Οι Κοινωνικές δοµές του ∆ήµου Μεγαρέων, στεγάζονται πλέον σε νέο
σύγχρονο και άνετο κτίριο στην πόλη των Μεγάρων (Μινώας & Π.Ε.Ο.Α.Κ.).
Πρόκειται για το “Κέντρο Κοινότητας” του ∆ήµου Μεγαρέων, εκεί όπου φιλοξενούνται οι Κοινωνικές δοµές του Κοινωνικού Παντοπωλείου – συσσιτίου,
του Κοινωνικού Φαρµακείου και λοιπών δοµών, το οποίο εγκαινιάζεται την
Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018, ώρα 11.00 µε την παρουσία σύσσωµης
της ∆ιοίκησης του ∆ήµου Μεγαρέων.
Έχουν προσκληθεί επίσης εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των πολιτιστικών φορέων του ∆ήµου Μεγαρέων.
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5ος ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα φετινά τµήµατα

Για τις εγγραφές, στο Πρόγραµµα της νέας Σχολικής χρονιάς, 2018-2019, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται καθηµερι νά, στη
Γενική Γραµµατεία του ∆ήµου
Ασπροπύργου, από τι ς 5
Σεπτεµβρί ου έως τι ς 21
Σεπτεµβρίου 2018, 09:00 έως
14:00, στον 1ο όροφο του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου (Λεωφ.
∆ηµοκρατίας 141), ή στη Γραµµατεία του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, από τις 11:00
έως 19:00, οδός Aλέκου Παναγούλη 13, 1ος όροφος, δίπλα
απ΄ το Ιερό Ναό του Αγίου
∆ηµητρίου.
Πληροφορίες δίδονται και στα
τηλέφωνα
2132006514,
2132006542, 2105577593.
Τ α Τ µήµατα αρχαρί ων και
προχωρηµένων, θα λειτουργήσουν, όπως πάντα, κάθε Σάβ-

βατο, στο Τρίτο (3ο) Γυµνάσιο
Ασπροπύργου (συνοικία ¨Γερµανικά¨), και στο Ένατο (9ο)
∆ηµοτι κό Σχολεί ο (συνοι κί α
Γκορυτσά).
Τέλος, οι Εξετάσεις, για την
απόκτηση αναγνωρι σµένων,
από το ΑΣΕΠ, Πιστοποιητικών
Γλωσσοµάθειας, θα γίνουν τον
Ιούνιο του 2019, στο Ρωσικό

Πολιτιστικό και Επιστηµονικό
Κέντρο Αθηνών, υπό την
αιγίδα του κορυφαίου Κρατικού
Πανεπιστηµίου «Μ.Β. Λοµονόσοφ» της Μόσχας (MGU).

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ :
ΠΡΩΤ ΟΠΟΡΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
ΓΝΩΣΗΣ – ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
σχετικά µε την µετεγκατάσταση του
21ου ∆ηµοτικού Σχολείου

Τ

ο κτιριακό πρόβληµα του 21ου
∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ αρν ών
υφίσταται εδώ και 15 χ ρόν ια,
χ ωρίς καµία δηµοτική αρχ ή ή διοίκηση
της ΚΤΥ Π στο παρελθόν , ν α έχ ει δώσει
λύσει στο θέµα.
Η λύση έρχ εται το 2017 οπότε η
ΚΤΥ Π ΑΕ αποδέχ εται την πρόταση του
∆ήµου Αχ αρν ών και της σχ ολικής
κοιν ότητας του 21ου ∆ηµοτικού για
προσωριν ή µετεγκατάσταση του σχ ολείου σε κτίριο που θα κατασκευαστεί εκ
ν έου και όχ ι την πρόταση µεταστέγασης των µαθητών σε άλλο σχ ολείο του
∆ήµου Αχ αρν ών µέχ ρι την κατασκευή
του ν έου κτιρίου.
Τον Νοέµβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2018 ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών έχ ει

συν αν τήσεις µε τον ∆ιευθύν ον τα
Σύµβουλο της ΚΤΥ Π ΑΕ και επισκέπτον ται το 21ο ∆ηµοτικό, προκειµέν ου
ν α εν ηµερώσουν εκπαιδευτικούς και
γον είς για τις εργασίες µετεγκατάστασης
του σχ ολείου.
Το Ιούλιο του 2018 παρουσία του
Υ πουργού Υ ποδοµών και Μεταφορών ,
του ∆ιευθύν ον τα Συµβούλου της ΚΤΥ Π
ΑΕ, του ∆ιευθυν τή και εκπροσώπων
του Συλλόγου Γον έων του Σχ ολείου,
καθώς και εκπροσώπων του ∆ήµου
Αχ αρν ών , υπ ογράφεται η σύµβαση
µεταξύ της ΚΤΥ Π ΑΕ και της εργολήπτριας εταιρείας για τη µετεγκατάσταση
του 21ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ αρν ών , δροµολογών τας την οριστική
λύση για το κτιριακό πρόβληµα του σχ ο-

θριάσιο-5

Αποτελέσµατα για τις
116 προσλήψεις
στην ΑΕΝ Ασπρόπυργου

Τα αποτελέσµτα για 116 υποψήφιους
(αποκλειόµεν ους και προτειν όµεν ους)
στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Ασπρόπυργου, δηµοσίευσε το αρµόδιο
Συµβούλιο.
Οι ειδικότητες αφορούν :

-Επιστηµον ικών και Εργαστηριακών
Συν εργατών Ναυτικών
- Γεν ικών και Τεχν ικών µαθηµάτων των
ειδικοτήτων της αν ωτέρω (α) σχετικής, για
τη Σχολή Μηχαν ικών Ασπροπύργου

λείου. Είν αι σαφές ότι το εγχ είρηµα της
µετεγκατάστασης του Σχ ολείου είν αι µια
διαδικασία που θα δοκίµαζε την υποµον ή της ήδη επιβαρυµέν ης σχ ολικής
κοιν ότητας του 21ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ αρν ών .
Ωστόσο αποτελεί την ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ και
ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύση και όλοι οι εµπλεκόµεν οι φορείς - ο καθέν ας στην αρµοδιότητα και στο πεδίο διοίκησης του οφείλουν ν α εξασφαλίσουν την όσο το
δυν ατό πιο οµαλή υλοποίηση της διαδικασία µετεγκατάστασης.
Επίσης, η απόλυτα δικαιολογηµέν η
αγαν άκτηση και η "έκρηξη", των µαθητών , των διδασκόν των και των γον έων
του 21ου ∆ηµοτικού δεν θα πρέπει ν α
γίν ουν αν τικείµεν ο πολιτικής εκµετάλλευσης (ειδικά όσων στο παρελθόν
έλαµψαν µε την αν υπαρξία έργου και
πλήρους απάθειας και απραξίας), εν ώ .
Επίσης δεν θα πρέπει ν α γίν ουν
αφορµή ακραίων συµπεριφορών ή "πάτηµα" προώθησης αν έφικτων λύσεων .
Σχ ολιάζον τας δηµοσιεύµατα ή/και
αν αφορές σχ ετικά µε την προσωριν ή
στέγαση των µαθητών του 21ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ αρν ών στο κτίριο του
Παιδικού Σταθµού της Αγίας Παρασκευής (που προς το παρόν δεν λειτουργεί), θα πρέπει ν α γίν ουν σαφή και
ξεκάθαρα τα εξής:
1. Η χ ωρητικότητα του κτιρίου του
Παιδικού Σταθµού της Αγίας Παρασκευής ορίζεται στα 40-50 παιδιά προσχ ολικής ηλικίας, γεγον ός που καθιστά αν τικειµεν ικά αδύν ατη τη µεταφορά 300 και
πλέον µαθητών στο συγκεκριµέν ο κτίριο.
Οµοίως, αν τικειµεν ικά αδύν ατη είν αι
η τµηµατική µεταφορά εν ός σχ ολείου

δηλαδή, δυο τάξεις στο έν α κτίριο, δυο
τάξεις στο άλλο κτίριο κοκ.

2. Το κτίριο του Παιδικού Σταθµού της
Αγίας Παρασκευής έχ ει κατασκευαστεί
µε προδιαγραφές ν α υποδεχ θεί παιδιά
προσχ ολικής ηλικίας και πρόκειται ν α
λειτουργήσει ως Παιδικός Σταθµός περί
τα τέλη Οκτωβρίου 2018.

Μάλιστα η ∆ηµοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών , έχ ει ήδη εγκρίν ει αιτήσεις που
αφορούν την έν ταξη παιδιών στον Παιδικό Σταθµό της Αγίας Παρασκευής, εν ώ
τη δεδοµέν η στιγµή είν αι σε εξέλιξη ο
εξοπλισµός του σταθµού µε έπιπλα και
λοιπό εξοπλισµό.

Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι, το κτίριο του
Παιδικού Σταθµού της Αγίας Παρασκευής, καθώς και αυτά του Κόκκιν ου
Μύλου και της Αγριλέζας είχ αν παραδοθεί εδώ και πολλά χ ρόν ια στον ∆ήµο
Αχ αρν ών , ωστόσο οι δοµές δεν είχ αν
ξεκιν ήσει τη λειτουργίας τους.

Η ∆ιοίκηση της ∆ηµοτικής Φρον τίδας
Αχ αρν ών µε την αρωγή του ∆ήµου Αχ αρν ών , εξόπλισε και στελέχ ωσε µε προσωπικό τον Παιδικό Σταθµό της Αγριλέζας, ο οποίος ξεκίν ησε ν α λειτουργεί
τον Οκτώβριο του 2016.
Οµοίως εξόπλισε και στελέχ ωσε τον
Παιδικό Σταθµό στον Κόκκιν ο Μύλο ο
οπ οίος ξεκίν ησε ν α λειτουργεί τον
Οκτώβριο του 2017.

Σύµφων α µε τον σχ εδιασµό ο Παιδικός Σταθµός στην Αγία Παρασκευή
είν αι σε φάση εξοπλισµού και στελέχ ωσης και θα λειτουργήσει τον Οκτώβριο
του 2018.

6-θριάσιο
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Ο σ µ ή κ αµ µ έν ου κ ά λυ ψ ε
τ α δ υτ ι κ ά π ρ οά σ τ ια

ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κάλεσµα συµµετοχής
στο Φθινοπωρινό ξεκίνηµα

Σας περιµένουµε να χαράξουµε
µαζί τη συνέχεια της πορείας µας
µε ένα χαρούµενο µελωδικό Φθινοπωρινό ξεκίνηµα. :
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ώρα 6.30 µµ στο Γραφείο µας.
Ήδη προγραµµατίσαµε και τις
αµέσως επόµενες εξορµήσεις
µας...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ώρα
5.00 µµ Απογευµατινός περίπατος
για ουζάκι σε παραλιακό προάστιο
της Αττικής.

Το
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018 Ώρα. 09.30 πµ
«ΑΧΑΡΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΙ» Ξενάγηση µε πούλµαν στις Αχαρνές – Αρχαιολογική Συλλογή - Αδριάνειο Υδραγωγείοµε
το "ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ"
12 έως 15 ΟΚΤΩΒΡΗ 2018, τετραήµερη εκδροµή στη
Χαλκιδική
• ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: ∆ευτέρα, 7.00 µµ και Πέµπτη
8.00 µµ.
• ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Πέµπτη απόγευµα 6.00
µµ.
Γι’ αυτό σας περιµένουµε να χαράξουµε µαζί τη
συνέχεια της πορείας µας µε ένα χαρούµενο µελωδικό
Φθινοπωρινό ξεκίνηµα. : Τη ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ώρα 6.30 µµ στο Γραφείο µας.
Ήδη προγραµµατίσαµε και τις αµέσως επόµενες εξορµήσεις µας...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ώρα 5.00 µµ Απογευµατινός περίπατος για ουζάκι σε παραλιακό προάστιο της
Αττικής.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018 Ώρα. 09.30 πµ
«ΑΧΑΡΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΙ» Ξενάγηση µε πούλµαν στις Αχαρνές – Αρχαιολογική Συλλογή - Αδριάνειο Υδραγωγείοµε
το "ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ"
12 έως 15 ΟΚΤΩΒΡΗ 2018, τετραήµερη εκδροµή στη
Χαλκιδική
Τα πολιτιστικά µας προγράµµατα ξεκίνούν από 24
Σεπτέµβρη :
• ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: ∆ευτέρα, 7.00 µµ και Πέµπτη
8.00 µµ.
• ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Πέµπτη απόγευµα 6.00
µµ.

Για τη ∆.Ε. της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ
Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραµµατέας
Λίτσα Αλεξάνδρου - Πανά Αναστασία Παµουκτσόγλου

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
WOMENS UNION OF GREECE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)
Μελπoµένου & Αχαρνέων Ιππέων, Aχαρναί
Τηλ: 210 2467255 – 210 2433407 – 6937161994-5-6

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό
χώρο στο Μενίδι

Αναστάτωση προκάλεσε σε κατοίκους των δυτικών και
βόρειων προαστίων της Αττικής, η µυρωδιά καµένου η
οποία έγινε ιδιαίτερα ασθητή µέχρι το βράδυ της Κυριακή.
Η οσµή προήλθε από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξηµερώµατα της Κυριακής σε οικοπεδικό χώρο στο Μενίδι και
έκαψε παλέτες στην οδό Τατοΐου και Κασταµονής.
Από την φωτιά δηµιουργήθηκε ένα µεγάλο σύννεφο
µαύρου καπνού που σκεπάσει τον ουρανό της Αττικής
και ήταν ορατό από πολλές περιοχές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ακίνητα στο ∆ήµο Αχαρνών που
απαλλάσσονται από ∆ηµοτικά Τέλη
και Φωτισµού

Το άρθρο 222 του Ν.4555/2018 αν αφέρει:
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του αρ. 3 του
Ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αν τικαταστάθηκαν µε το αρ.
5 του ν . 3345/2005 (Α’138), αν τικαθίσταν ται ως εξής:
Ακίν ητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση,
απαλλάσσον ται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισµού από την ηµεροµην ία υποβολής
δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του ν όµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν ηλεκτροδοτούν ται και ότι δεν πρόκειται ν α χ ρησιµοποιηθούν .
Μέχ ρι την υποβολή της αν ωτέρω δήλωσης, τα τέλη
οφείλον ται αν ά κατηγορία ακιν ήτου και καταβάλλον ται
κατά τα οριζόµεν α στο άρθρο 21 του απ ό
24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄171) Εάν , παρά την υποβολή
της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χ ρήση του
ακιν ήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχ ρεου το τέλος
που αν αλογεί από το χ ρόν ο απαλλαγής και ισόποσο
πρόστιµο.
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού,
που αν τιστοιχ ούν σε χ ρον ικό διάστηµα µέχ ρι τη
δηµοσίευση του παρόν τος, κατά το οποίο είχ ε διακοπεί η ηλεκτροδότηση εν ός ακιν ήτου, σύµφων α µε
βεβαίωση του αρµόδιου διαχ ειριστή δικτύου και αυτό
δεν χ ρησιµοποιούταν , σύµφων α µε υπεύθυν η δήλωση του ιδιοκτήτη ή του ν όµιµου εκπροσώπου του, διαγράφον ται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η
αν ωτέρω υπεύθυν η δήλωση δεν έχ ει υποβληθεί µέχ ρι
την έν αρξη ισχ ύος του παρόν τος, υποβάλλεται µέσα
σε έξι (6) µην ών από αυτήν . Ποσά που έχ ουν καταβληθεί δεν αν αζητούν ται.
Η απαλλαγή των κεν ών και µη ηλεκτροδοτούµεν ων
ακιν ήτων από τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτι

σµού ΙΣΧΥ ΕΙ, από την ηµεροµην ία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του ν όµιµου εκπροσώπου
αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν ηλεκτροδοτούν ται
και ότι δεν πρόκειται ν α χ ρησιµοποιηθούν .
∆ίν εται εξάµην η προθεσµία σε όλους τους ιδιοκτήτες
κεν ών και µη ηλεκτροδοτούµεν ων ακιν ήτων που ως
τώρα δεν το είχ αν δηλώσει στον οικείο ∆ήµο, ν α
σπεύσουν ν α το δηλώσουν τώρα και ν α απαλλαγούν
πλήρως από κάθε αν αδροµική χ ρέωση τελών καθαριότητας και φωτισµού.
Στο µέλλον όµως θα απαλλάσσον ται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισµού από την ηµεροµην ία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του
ν όµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήµο ότι
δεν ηλεκτροδοτούν ται και ότι δεν πρόκειται ν α χ ρησιµοποιηθούν .
Μέχ ρι την υποβολή της αν ωτέρω δήλωσης, τα τέλη
οφείλον ται και θα βεβαιών ον ται σε βάρος του ιδιοκτήτη
του ακιν ήτου, εν ώ αν , παρά τη δήλωση, γίν εται χ ρήση
ή ηλεκτροδότηση του ακιν ήτου, θα βεβαιών εται εκτός
από τα οφειλόµεν α τέλη, επιπλέον και ισόποσο πρόστιµο.
Η προθεσµία λήγει 13/1/2019.
Απαλλαγή στο ΤΑΠ δεν υφίσταται.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Ικανοποιητική προσέλευση στην εθελοντική προσφορά ζωής.

Αφουγκραζόµενοι την ανάγκη για εθελοντισµό
και προσφορά οι κυνηγοί των Αχαρνών και της
Φυλής καθώς και φίλοι αυτών, προσήλθαν τη Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου στην ειδικά διαµορφωµένη
αίθουσα του εντευκτηρίου των γραφείων του
συλλόγου, για να δωρίσουν ζωή προσφέροντας
αίµα για τους συνανθρώπους, ίσως τους συγγενείς, ενδεχοµένως την οικογένεια και πιθανόν τους
ίδιους εάν παραστεί ανάγκη.
Αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε

τους αιµοδότες µας για την ικανοποιητική τους
προσέλευση και την διάθεση για προσφορά ζωής.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ από όλους µας και στους
καλούς µας φίλους πλέον από τον Ερυθρό Σταυρό,
για τον υψηλού επιπέδου επαγγελµατισµό τους και
εξυπηρέτηση.
Την γενική άδεια που οι κυνηγοί κάνουν δώρο
στους αιµοδότες σαν ένα µικρό δείγµα ανταπόδοσης, κέρδισε ο καλός µας φίλος και συνκυνηγός
Βραµπάκης Πατέστος του Νικολάου.

Ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολις Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως περί των αντικανονικών γάµων

Π

ερί του ζητήµατος π ου έχ ει
αν ακύψει στον τύπο αλλά και τις
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες τις
τελευταίες ηµέρες, µετά από δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ελεύθερος
Τύπ ος», σχ ετικά µε γάµους π ου
έχ ουν τελεστεί σε κτήµα της Βαρυµπόµπης, η Ιερά Μητρόπολις Ιλίου,
Αχ αρν ών και Πετρουπ όλεως αν ακοιν ών ει τα εξής:
Στην υπόθεση αυτή δεν εµπλέκεται η
Ιερά Μητρόπολις Ιλίου, Αχ αρν ών και
Πετρουπόλεως, η οποία ιδρύθηκε µετά
την τέλεση των εν λόγω γάµων , ούτε εν επλάκη η Ιερά Μητρόπολις Αττικής, η οποία προϋπήρχ ε της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου. Καν είς από αυτούς τους γάµους δεν έχ ει τελεστεί µε καν ον ική άδεια, είτε του τότε Μητροπολίτη
Αττικής, είτε του Μητροπολίτη Ιλίου. Υ πεύθυν οι για την τέλεση των γάµων και την αν αστάτωση που έχ ει δηµιουργηθεί είν αι αποκλειστικώς οι εµπλεκόµεν οι σε αυτούς, και πιθαν ότατα όχ ι οι στεφαν ωθέν τες.
Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχ αρν ών και Πετρουπόλεως κ. Αθην αγόρας έχ ει φρον τίσει για την κατά
τους τύπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας καν ον ική τέλεση των µυστηρίων των γάµων στα κτήµατα της Μητροπολιτικής περιφέρειας από το 2010 και εξής, οπότε και εξελέγη Μητροπολίτης. Η υπόθεση αυτή είν αι παλαιά και δεν
εµπλέκει την Ιερά Μητρόπολη.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Εορταστική εκδήλωση για την
επέτειο Άλωσης της Τριπολιτσάς
Πρόσκληση

Έχουµε τη χαρά να σας προσκαλέσουµε στην εορταστική εκδήλωση για την επέτειο Άλωσης της Τριπολιτσάς το
Σάββατο 22 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 8:30 µ.µ. στην
πλατεία "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" (Αγίου Πέτρου &
Βαίου Κρήτης).
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών
Πόπη Φαµελίτου

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων
Ώρα έναρξης 08:30 µ.µ.

● Χαιρετισµός της Προέδρου του Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών κ. Πόπης Φαµελίτου
● Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού

● Οµιλία για την Άλωση της Τριπολιτσάς από τον ∆ρ.
Λαµπρινό Πλατυπόδη, ∆ιευθυντή ΓΕ.Λ. Θρακοµακεδόνων
και ∆ιδάσκων στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου
● ∆ηµοτικοί χοροί από τα χορευτικά συγκροτήµατα:
- Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών
- Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευσίνας
- Συλλόγου Πελοποννησίων Ζεφυρίου

● Παραδοσιακό πανηγύρι µε ∆ηµοτική µουσική και τραγούδια από την Ορχήστρα του Παναγιώτη Λάλεζα

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
Μουσικής στο ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής

Ἡ Σχ ολή τῆς Βυζαν τιν ῆς
Μουσικῆς τοῦ ∆ηµοτικοῦ
ᾨδείου Φυλῆς ἀπευθύν εται
σέ ὅσους ἐπιθυµοῦν ν ά
διδαχ τοῦν τῇ Βυζαν τιν ῇ
Μουσικῇ καί ν ά µυηθοῦν
στήν Ψαλτικῇ Τέχ ν η καί
στό ∆ηµοτικό τραγοῦδι.
Κάθε σπουδαστῆς ἔχ ει τό µον αδικό προν όµιο τῆς
προσωπικῆς διδασκαλίας, ἀφοῦ τά µαθήµατα εἶν αι ἀτοµικά.
Μετὰ τὴν πεν ταετὴ φοίτηση στὴ Σχ ολή, οἱ ἀπόφοιτοί της, ἀποκτοῦν Πτυχ ίο τῆς Βυζαν τιν ῆς Μουσικῆς
καὶ µετὰ ἀπὸ δύο χ ρόν ια φοίτησης, ἀποκτοῦν τὸ
∆ίπλωµα τῆς Βυζαν τιν ῆς Μουσικῆς.
Οἱ ἐν διαφερόµεν οι ἄν δρες καί γυν αῖκες, κάθε
ἡλικίας, µαθητὲς, ∆ηµοτικοῦ, Γυµν ασίου, Λυκείου,
καθὼς ἐπίσης σπουδαστές, φοιτητές, καὶ κληρικοί,
µποροῦν ν ᾷ παρακολουθήσουν τά µαθήµατα ἀρκεῖ ν ᾷ
ἔχ ουν µεράκι καί διάθεση για τή Βυζαν τιν ῇ Μουσικῇ
καί τήν Ψαλτικῇ Τέχ ν η.
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α ζητούν πληροφορίες στο τηλέφων ο 210-2472530 ∆ηµαρχ είου 6 Άν ω
Λιόσια.

8-θριάσιο
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– ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ;

Στο «µικροσκόπιο» τα οικονοµικά των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Μ

ετά το Νεώριο Σύρου, κινητικότητα παρατηρείται γύρω
από την αναδιάρθρωση των
ναυπηγείων Ελευσίνας. Όλα δείχνουν ότι ο χρόνος για την έναρξη της διαδικασίας µεταβίβασης σε νέο ιδιοκτήτη έχει
αρχίσει να µετρά αντίστροφα ενώ την ίδια
ώρα οι υποψήφιοι επενδυτές παίρνουν θέσεις µάχης.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του
mononews.gr, µέσα στον Οκτώβριο αναµένεται να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση
των υποχρεώσεων που βαραίνουν την επιχείρηση, προκειµένου στη συνέχεια να
κληθούν οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές
και να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις.
Ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας
υπογραµµίζει πως είναι σηµαντικό να
υπάρξει ολοκληρωµένη εικόνα για την κατάσταση των ναυπηγείων καθώς δεν αποκλείει το ενδεχόµενο κατά τον οικονοµικό έλεγχο να προκύψουν «µαύρες
τρύπες», τις οποίες κανείς δεν έχει υπολογίσει.
«Το θέµα είναι να δούµε ακριβώς τις
υποχρεώσεις της εταιρείας. ∆εν έχουµε
ακόµη όλα τα νούµερα», σηµειώνει χαρακτηριστικά.
Αναγνωρίζει πάντως πως τα χρέη που βαραίνουν την επιχείρηση είναι πολλά, ωστόσο αποφεύγει να δώσει την εκτίµησή του
για το τίµηµα που θα ικανοποιούσε την ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας πως είναι
ακόµη νωρίς.
Σε κάθε περίπτωση, δηλώνει αισιόδοξος
για την πορεία του εγχειρήµατος, το οποίο
θα προχωρήσει µε ευθύνη και στη βάση
του µοντέλου που ακολουθήθηκε στο

Νεώριο (είσοδος νέου επενδυτή και γενναία ρύθµιση των χρεών).
Κληθείς να σχολιάσει το ενδιαφέρον της
Onex, υπογραµµίζει πως είναι απολύτως
φυσιολογικό, µε δεδοµένο πως η αµερικάνικη εταιρεία είναι στην τελική ευθεία για
την απόκτηση του Νεωρίου καθώς τα δυο
ναυπηγεία αλληλοσυµπληρώνονται.
Όσον αφορά στον Σκαραµαγκά, ξεκαθαρίζει πως βάση της συµφωνίας µε την Κοµισιόν πρέπει να πουληθεί ξεχωριστά το
στρατιωτικό και το εµπορικό τµήµα καθώς
σε διαφορετική περίπτωση, ο υποψήφιος
επενδυτής θα κληρονοµήσει και τα πρόστιµα ύψους 670 εκατ. ευρώ που επέβαλε η
ΕΕ στο ναυπηγείο για παράνοµες κρατικές
ενισχύσεις.
Τι προτείνει η Onex

Από την άλλη πλευρά, πηγές της Onex
δηλώνουν έτοιµες να συζητήσουν µια πρό-

ταση εξαγοράς που θα κυµαίνεται µεταξύ
120 εκατ. ευρώ και 140 εκατ. ευρώ,
τονίζοντας πως στο τίµηµα αυτό περιλαµβάνονται οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των υποδοµών
αλλά και την πλήρη εξόφληση των εργαζοµένων.

«Το µοναδικό που δεν θα κουρευτεί
είναι τα χρήµατα που οφείλονται στους εργαζόµενους. Ο ιδρώτας των εργαζοµένων δεν κουρεύεται. Όλα τα
άλλα είναι στο τραπέζι», επισηµαίνει
χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος
της Onex.

Υπενθυµίζεται πως η Onex υπέβαλλε πρόσφατα κατέθεσε επίσηµη πρόταση στην
ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της
∆ΕΘ, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και του αµερικανικού υπουργού

Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος, για την εξαγορά και των άλλων δυο ναυπηγείων της
χώρας, της Ελευσίνας και του Σκαραµαγκά, µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία ενός
µέγα ναυπηγείου, το οποίο θα πρωταγωνιστήσει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Στο παρελθόν και η κυβέρνηση είχε προτείνει στην Onex κατά την περίοδο που
διεκδικούσε το Νεώριο, να αποκτήσει πακέτο και την Ελευσίνα µιας και τα δυο
ναυπηγεία ανήκουν στον όµιλο Ταβουλάρη.
Ο υπεύθυνος της εταιρείας, παρότι δεν
ήταν εντελώς αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, τελικά απέρριψε την πρόταση
που ετέθη αιφνιδιαστικά στο τραπέζι.
Ενδιαφέρον για την Ελευσίνα είχε εκφράσει και η Cosco, έβλεπε θετικά την εµπλοκή της στο project.
Να σηµειωθεί πως τα ναυπηγεία Ελευσίνας παραµένουν ενεργά κυρίως χάρη
στην ευεργετική συµφωνία του 2016 µε
το Πολεµικό Ναυτικό για την αποπεράτωση δύο πυραυλάκατων.
Για όσο διαρκεί το εν λόγω πρόγραµµα,
το Πολεµικό Ναυτικό έχει αναλάβει την ευθύνη να καταβάλει το 70% του µισθού
των εργαζοµένων και το υπόλοιπο 30% η
επιχείρηση.
Άποψη για την επόµενη µέρα των ναυπηγείων θα έχει και η Alpha Bank, η οποία
αποτελεί τον µεγαλύτερο πιστωτή τους.
Σύµφωνα µε τον τελευταίο δηµοσιευµένο
ισολογισµό της επιχείρησης, οι συνολικές
υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 255 εκατ. ευρώ.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ∆ηµιουργία χώρου αστικού χαρακτήρα, µε στοιχεία
πάρκου µικρής κλίµακας εκτάσεως περίπου 4 στρεµµάτων
Επ ί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και Τζαφέρη (απ έναντι απ ό τα Γραφεία
της Περιφερειακής ∆ιοίκησης ∆υτικής Αττικής)

Ξ

εκιν ά µε την διαδικασία της αν άρτησης του
διαγων ισµού η υλοποίηση εν ός σηµαν τικού
έργου του ∆ήµου Eλευσίν ας προϋπολογισµού
301.030,00 Ευρώ που αφορά :
1. Την δηµιουργία χ ώρου πλατείας αστικού χ αρακτήρα, µε τοπικό χ ρώµα και στοιχ εία πάρκου µικρής
κλίµακας εκτάσεως περίπου 4 στρεµµάτων σ’ έν α
κοµβικό σηµείο της πόλης στο Ο.Τ 257 επί της οδού
Ηρώων Πολυτεχ ν είου και Τζαφέρη (απέν αν τι από τα
Γραφεία Περιφερειακής ∆ιοίκησης ∆υτικής Αττικής),
πάν ω στον οδικό άξον α της δυτικής εισόδου της
πόλης προς τον αρχ αιολογικό χ ώρο.

Αποτελεί χ ώρο εκτόν ωσης και αν αψυχ ής που µε
την συν τήρηση του θα µαγν ητίσει περισσότερους
επισκέπτες και θα αν αβαθµιστεί περισσότερο το µικροκλίµα της λόγω της εν ίσχ υσης του πρασίν ου.
Έν ας χ ώρος εν τελώς αδιαµόρφωτος σε µια περιοχ ή
που στερείται κοιν όχ ρηστων χ ώρων κρίν εται αν αγκαίο ν α αν απλαστεί και ν α αποτελέσει χ ώρο εκτόν ωσης, στάσης και αν αψυχ ής, τόσο για τους κατοίκους,
όσο για τους διερχ όµεν ους επισκέπτες και τους
εργαζόµεν ους.
2. Την συν τήρηση και επισκευή του ∆ηµοτικού
Χώρου στο Ο.Τ 97 επί των οδών Αισχ ύλου, Κελεού
Παν αγιωτίδη και Μιαούλη επιφαν είας 2 στρεµµάτων
που κρίν εται αν αγκαία, γιατί υπάρχ ουν εµφαν είς φθορές στο χ ώρο.

Ο διαγων ισµός θα διεν εργηθεί µε ηλεκτρον ικό
τρόπο µέσω της πλατφόρµας του Εθν ικού Συστήµατος Ηλεκτρον ικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov .gr του
συστήµατος, σύµφων α µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, µε ηµεροµην ία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών την 09/10/2018 ηµέρα Τρίτη
και ώρα λήξης της υπ οβολής των π ροσφορών
10:00π.µ.

Η ηλεκτρον ική αποσφράγιση των προσφορών θα
πραγµατοποιηθεί την 16/10/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.µ από την αρµόδια επιτροπή διαγων ισµού.
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Μ

ε εξαι ρετι κά φει δωλούς ρυθµούς
θα συνεχι στεί η ανάπτυξη του δι κτύου του φυσι κού αερί ου στην Αττι κή, σύµφωνα µε στοι χεί α που παρουσί ασε
γι α το επενδυτι κό της πρόγραµµα η Ε∆Α Αττι κής σε ηµερί δα της ΡΑΕ γι α την αγορά στη
∆ι εθνή Έκθεση της Θεσσαλονί κης.
Εί ναι χαρακτηρι στι κό ότι µέσα στην επόµενη πενταετί α, η Ε∆Α προβλέπεται να δι αθέσει 20,106 εκατ. ευρώ σε επενδύσει ς, εκ των
οποί ων τα 8,9 εκατ. θα αφορούν σε έργα δι κτύου: 6,469 εκατ. ευρώ θα δι ατεθούν σε τεχνι κά έργα του δι κτύου Χαµηλής και Μέσης Πί εσης και µόλι ς 2,506 εκατ. ευρώ σε έργα ανάπτυξης δι κτύου.
Στον αντί ποδα µέχρι το 2022 το βάρος της
Ε∆Α Αττι κής θα πέσει στι ς νέες παροχές και
τους µετρητές (συνολι κά στην 5ετί α θα δι ατεθούν 11,131 εκ. ευρώ).

θριάσιο-9

Ασπρόπυργος, Φυλή, Παλλήνη, αποκτούν φυσικό αέριο έως το 2022
Σε ό,τι αφορά τα
έργα ανάπτυξης δι κτύου, σύµφωνα µε το
επι χει ρηµατι κό σχέδι ο
που παρουσι άστηκε
µέχρι το 2022 προβλέπεται να κατασκευαστεί δί κτυο 35,5 χι λι οµέτρων (7,1 χι λι όµετρα
το χρόνο κατά µέσο
όρο).
Τα 35,5 χι λι όµετρα
θα αφορούν σε επεκτάσει ς εντός των δήµων,
όπου ήδη υπάρχει
φυσι κό αέρι ο, δηλαδή η έµφαση δί νεται στην
πύκνωση του δι κτύου και όχι στην επέκτασή
του σε νέες περι οχές.
Όπως χαρακτηρι στι κά αναφέρει η Ε∆Α
Αττι κής, η ανάπτυξη του δι κτύου της χαµηλής
πί εσης γί νεται µε 6 κρι τήρι α: την πυκνότητα
της δυνητι κής κατανάλωσης, το βαθµό κάλυψης του δι κτύου σήµερα, το βαθµό
δι εί σδυσης στι ς περι οχές που υπάρχει
δί κτυο, τη µέση κατανάλωση αερί ου στο υφι στάµενο δί κτυο από ι στορι κά στοι χεί α, οι κονοµοτεχνι κά κρι τήρι α που σχετί ζονται µε
απαι τούµενα νέα έργα υποστήρι ξης και την
εκδήλωση ενδι αφέροντος γι α σύνδεση µε το
δί κτυο δι ανοµής από δυνητι κούς καταναλωτές
εκτός δι κτύου.
Εξαί ρεση αποτελούν τρει ς νέες περι οχές
όπου προβλέπεται να ξεκι νήσει να κατασκευάζεται δί κτυο στο επόµενο δι άστηµα:

ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΑ

Τ

Επιχορηγήσεις 1.583.897 € σε ∆ήµους για φυσικές καταστροφές

ο Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόµενο στα αιτήµατα των δήµων Ωρωπού,
Μεγαρέων, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Αγρινίου, προχωρά σε επιχορηγήσεις
συνολικού ύψους 1.583.897 ευρώ, αποκλειστικά και µόνο για την υλοποίηση
του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.∆. 57/1973
και την αριθµ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, µε σκοπό την κάλυψη δαπανών άµεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.
Πιο αναλυτικά:
- Επιχορήγηση του ∆ήµου Ωρωπού µε 97.000 ευρώ µε σκοπό την κάλυψη άµεσων
βιοτικών αναγκών, την αντιµετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και αντικατάσταση οικοσκευής των πληγέντων από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2018.
- Επιχορήγηση του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, µε ποσό 148.538 ευρώ µε σκοπό
την καταβολή επιδόµατος για την αντικατάσταση της οικοσκευής λόγω πληµµύρας στις
15 Νοεµβρίου 2017.

Στο δήµο Φυλής, προβλέπεται να
κατασκευαστεί δίκτυο 1,5 χλµ µέσης πίεσης και 5 χλµ χαµηλής πίεσης στα Άνω
Λιόσια, µε σχεδιασµό για ακόµη 5 χλµ δικτύου ΧΠ στη Ζωφριά και το Ζεφύρι.
Στο δήµο Παλλήνης θα κατασκευαστούν 10
χλµ δι κτύου χαµηλής πί εσης και θα συνδεθούν
το κολυµβητήρι ο, τα δηµοτι κά κτί ρι α και τα
σχολι κά κτί ρι α. Το δί κτυο θα αναπτυχθεί στο
κέντρο της Παλλήνης και στο κέντρο του Γέρακα.
Και στον Ασπρόπυργο θα κατασκευαστεί δίκτυο 7 χιλιοµέτρων µέσης πίεσης
για να συνδεθεί το εργοστάσιο της Παπαστράτος Philip Morris.
Σε ό,τι αφορά τι ς υφι στάµενες περι οχές
το πρόγραµµα ανάπτυξης του δι κτύου ανά
έτος προβλέπει να γί νουν έργα στι ς εξής
περι οχές:

• 2018
5,1 χι λι όµετρα δί κτυο σε Αθήνα, Βρι λήσσι α, Βύρωνα, Γλυφάδα, Κηφι σι ά, Μελί σσι α,
Πεύκη, Χαλάνδρι
2,268 χι λι όµετρα σε Αγί α Παρασκευή,
Μαρούσι , Ν. Φι λαδέλφει α, Ν. Ψυχι κό
1,8 χλµ σε Άλι µο, Γαλάτσι , Ζωγράφου,
Ηράκλει ο, Περι στέρι , Φυλή
• 2019
2,96 χλµ σε Αθήνα, Ελληνι κό – Αργυρούπολη, Κηφι σι ά, Πει ραι ά, Χαλάνδρι
1,776 χλµ σε Βύρωνα, ∆άφνη – Υµηττό,
Ζωγράφου, Μοσχάτο, Ν. Φι λαδέλφει α

1,716 χλµ σε Αγ. Βαρβάρα, Αγ. Παρασκευή, Αγ. Ιωάννης Ρέντης – Νί και α, Άλι µος,
Βούλα, Βρι λήσσι α, Γαλάτσι , Γλυφάδα, Και σαρι ανή, Κορυδαλλός, Ν. Ιωνί α, Περι στέρι ,
Πετρούπολη

• 2020
3,843 χλµ σε Αθήνα, Αγ. Παρασκευή,
Άλι µο, Βύρωνα, Ζωγράφου
2,306 χλµ σε Βρι λήσσι α, Κηφι σι ά, Μαρούσι , Πεντέλη, Πετρούπολη
1,153 χλµ σε Αγ. ∆ηµήτρι ο, Αι γάλεω, Γαλάτσι , Γλυφάδα, Ηράκλει ο, Και σαρι ανή,, Κερατσί νι – ∆ραπετσώνα, Κορυδαλλό, Πει ραι ά,
Περι στέρι
• 2021
3,320 χλµ σε Αθήνα, Βρι λήσσι α, Γλυφάδα,
Ίλι ον, Πει ραι ά
1,475 λχµ σε . Παρασκευή, Ηλι ούπολη,
Καλλι θέα, Μαρούσι , Ψυχι κό
996 µ. σε Αγ. Αναργύρους, Αγ. ∆ηµήτρι ο,
Άλι µο, Ηράκλει ο, Και σαρι ανή, Κορυδαλλό, Ν.
Ιωνί α, Π. Φάληρο , Πεντέλη, Περι στέρι , Χαϊ δάρι

• 2022
3,022 χλµ σε Αθήνα, Βρι λήσσι α, Γλυφάδα,
Ίλι ον, Πει ραι ά
1,743 χλµ σε Αγ. Παρασκευή, Ηλι ούπολη,
Καλλι θέα, Μαρούσι , Ψυχι κό
1,177 χλµ σε Αγ. Αναργύρους, Αγ. ∆ηµήτρι ο, Άλι µο, Ηράκλει ο, Και σαρι ανή, Κορυδαλλό, Ν. Ιωνί α, Π. Φάληρο, Πεντέλη, Περι στέρι ,
Χαϊ δάρι

- Επιχορήγηση του
∆ήµου Μεγαρέων µε ποσό
770.380 ευρώ µε σκοπό
την καταβολή επιδόµατος
για την αντικατάσταση
οικοσκευής
λόγω
πληµµύρας στις 15 Νοεµβρίου 2017.
- Επιχορήγηση του
∆ήµου
Αγρινίου
µε
567.979 ευρώ µε σκοπό
την καταβολή επιδόµατος
για την αντικατάσταση
οικοσκευής
λόγω
πληµµύρας την 1η ∆εκεµβρίου 2017.
Το ποσό αποδίδεται στους ∆ήµους µε χρηµατική εντολή του υπουργείου προς το
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
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10-θριάσιο

Αυτές είναι οι τιµές στα
κυλικεία των σχολείων

Τ

ις αν ώτατες τιµές για τα προϊόν τα
που πωλούν τα κυλικεία σε δηµόσια
και ιδιωτικά σχ ολεία γν ωστοποίησε
η γεν ική γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταν αλωτή σε αν ακοίν ωσή
της.
Συγκεκριµέν α, υπεν θυµίζει σε µαθητές,
διδακτικό προσωπικό, γον είς και επιχ ειρηµατίες που ασχ ολούν ται µε εκµετάλλευση σχ ολικών κυλικείων ότι µε βάση
σχ ετική υπουργική απόφαση ισχ ύουν
τα εξής:
«Για τα σηµεία πώλησης (κυλικεία, αν αψυκτήρια, καν τίν ες κ.λπ.) που δραστηριοποιούν ται εν τός των δηµοσίων
και ιδιωτικών σχ ολείων (δηµοτικών ,
γυµν ασίων , λυκείων , ηµερήσιων και
ν υχ τεριν ών ), τα είδη που αν αγράφον ται στον παρακάτω πίν ακα διατίθεν ται
σε αν ώτατες προκαθορισµέν ες τιµές ως
ακολούθως:
Αν ώτατες Τιµές σε ευρώ µε ΦΠΑ:

Σάν τουιτς ή τοστ από ψωµί ολικής άλεσης ή λευκό, µε τυρί (µε προσθήκη ή µη
λαχ αν ικών , τοµάτας, ελαιολάδου και
άλλων ) 1,10 ευρώ
Σάν τουιτς ή τοστ από ψωµί ολικής άλεσης ή λευκό µε τυρί και γαλοπούλα (µε
προσθήκη ή µη λαχ αν ικών , τοµάτας
ελαιολάδου και άλλων ) 1,35 ευρώ
Απλό αρτοσκεύασµα (σουσαµέν ιο κουλούρι) σε ατοµική συσκευασία 40 γραµµαρίων τουλάχ ιστον . 0,40 ευρώ
Τυρόπιτα--σπαν ακόπιτα µε τυρί φέτα ή
κασέρι βάρους 120 γραµµαρίων 1,10
ευρώ
Εµφιαλωµέν ο ν ερό των 500 ml, εγχ ώριο

ή µη, εν τός ή εκτός ψυγείου 0,35 ευρώ
Φυσικοί χ υµοί φρούτων µε 100% χ υµό
(χ ωρίς πρόσθετη ζάχ αρη) σε ατοµική
συσκευασία 250 ml 0,95 ευρώ
Επ ιπ λέον , απ αγορεύεται η διάθεση
στους µαθητές των δηµοσίων και ιδιωτικών σχ ολείων ροφηµάτων καφέδων .
Τα είδη αυτά προορίζον ται µόν ο για το
διδακτικό και λοιπό προσωπικό του
σχ ολείου.

ΟΠΕΚΑ: Λίγα 24ωρα αποµένουν για τις αιτήσεις
Α21 και την ∆ δόση στο επίδοµα παιδιού

Στους χ ώρους όπου διατίθεν ται τα αν ωτέρω είδη τοποθετείται υποχ ρεωτικά
τιµοκατάλογος, ορατός από τους µαθητές και το προσωπικό του σχ ολείου,
στον οποίο µε κεφαλαία και ευαν άγν ωστα γράµµατα αν αγράφον ται τουλάχ ιστον στην ελλην ική γλώσσα τα εξής:

- «∆ιατίθεν ται σάν τουιτς, τοστ, απλό
αρτοσκεύασµα (σησαµέν ιο κουλούρι),
τυρόπιτα, σπαν ακόπιτα, εµφιαλωµέν ο
ν ερό, φυσικοί χ υµοί, σε ελεγχ όµεν ες
τιµές»
- Τα είδη του παραπάν ω πίν ακα µε τις
αν τίστοιχ ες τιµές διάθεσής τους.
Οι παραβάτες τιµωρούν ται µε διοικητικό
πρόστιµο ως κάτωθι:

Για έλλειψη τιµοκαταλόγου, χ ίλια ευρώ
(1.000 ευρώ).
Για υπέρβαση τιµής, χ ίλια ευρώ (1.000
ευρώ) αν ά είδος.
Για έλλειψη είδους, χ ίλια ευρώ (1.000
ευρώ) αν ά είδος.
Σχ ετικά µε µη τήρηση των αν ωτέρω
υποχ ρεώσεων οι καταν αλωτές µπορούν ν α εν ηµερών ουν ως προς αυτό
στην τηλεφων ική γραµµή καταγγελιών
της Γεν ικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταν αλωτή "1520"».

∆έντρο Ζωής - Εθελοντές Αιµοδότες

Γίνε και εσύ Εθελοντής...Ακολούθησε το µονοπ άτι της καρδιάς σου...!

σπουδές, έναρξη και περάτωση
σπουδών κλπ). Προσοχή, για τέκνα
που ενηλικιώνονται εντός του 2018
δεν απαιτείται πρόσθετη ενέργεια,
καθώς το επίδοµα καταβάλλεται για
όλο το έτος.

ΟΠΕΚΑ: Λίγα 24ωρα αποµένουν
για όσους επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση Α21 ώστε να συµπεριληφθούν στην πληρωµή της ∆ δόσης
του Επιδόµατος Παιδιού 2018, η
οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 2527 Σεπτεµβρίου και θα αφορά τους
µήνες Ιούλιο – Αύγουστο.
Οπως εγραψε πρωτα το dikaiologitika news εχει δοθεί η έγκριση για
την ∆ δόση του Α21 και για το
επίδοµα παιδιού (Επίδοµα παιδιού
Α21: Πράσινο φως για την πληρωµή
της δ΄δόσης από τον ΟΠΕΚΑ).

β) οι δι και ούχοι µπορούν να
ακυρώσουν παλαι ότερη εγκεκρι µένη αίτηση του έτους 2018 και να
υποβάλουν νέα διορθώνοντας την
οικογενειακή κατάσταση που αφορά
στους γονείς – κηδεµόνες (νέος
γάµος, διάσταση, διαζύγιο κλπ).

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυµί ζει στους
δυνητικούς δικαιούχους του Επιδόµατος Παι δι ού, που δεν έχουν
ακόµη υποβάλλει αίτηση Α21 για το
2018, ότι την Παρασκευή 21/9 και
ώρα 23:59 ολοκληρώνεται ο κύκλος
των αιτήσεων για τους δικαιούχους
που θα συµπεριληφθούν στην καταβολή της ∆ διµηνιαίας δόσης.

γ) αν υποβλήθηκαν εκ παραδροµής δύο αιτήσεις Α21 που αφορούν
το ίδιο τέκνο ή τα ίδια τέκνα είναι
δυνατόν να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί οικειοθελώς, από τον µη
δικαιούχο, η αίτηση που περιλαµβάνει µη εξαρτώµενα τέκνα ώστε αυτόµατα να καταβληθούν τα δικαιούµενα
ποσά στον δικαιούχο χωρίς άλλη
ενέργεια του τελευταίου.

α) δίνεται η δυνατότητα υποβολής
τροποποιητικής αίτησης για προσθήκη νέου µέλους στην οικογένεια
καθώς και διόρθωση µεταξύ άλλων
και των στοιχείων των εξαρτώµενων
παιδιών της οικογένειας (διαγραφή
εξαρτώµενων τέκνων, αλλαγή σε

ε) δικαιούχοι που έδωσαν ηλεκτρονική συναίνεση σε εν διαστάσει
συζύγους για εξαρτώµενα τέκνα του
άλλου γονέα ή δηλώθηκαν ως εν
διαστάσει σύζυγοι, δύνανται να υποβάλλουν αυτοτελώς δική τους αίτηση
Α21 για τέκνα για τα οποία έχουν µε
δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συµφωνητικό την ανάθεση της επιµέλειας
ή την κύρια ευθύνη διατροφής τους
, εφόσον είναι ενήλικα.

Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνεται
πως στην διάθεση των δικαιούχων
έχουν τεθεί διάφορα ηλεκτρονικά
εργαλεία τα οποία επιτρέπουν τροποποιήσεις αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Αναλυτικά :

δ) η διόρθωση ΙΒΑΝ είναι πάντα
ανοικτή.
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θριάσιο-11

Καµίνης για µεταβίβαση του ΕΝΦΙΑ στους δήµους
Θετικός στο ενδεχόµενο της ανάληψης του φόρου απ ό την τοπ ική
αυτοδιοίκηση εµφανίστηκε ο δήµαρχος Αθηναίων

Ο

κ.Καµίν ης
σε
συν έν τευξη π ου
παραχ ώρησε στον
ΣΚΑΙ 100,3 και στον
Παύλο Τσίµα τόν ισε πως η
µεταβίβαση του ΕΝΦΙΑ
στους δήµους, είν αι έν α
καθοριστικό βήµα για την
εν ηλικίωση της τοπ ικής
αυτοδιοίκησης, εν ώ τόν ισε
µεταξύ άλλων πως «απαιτείται ν α αποσαφην ιστεί
αν αποτελεί το τέλος της
Εκαναν 10 Ε∆Ε για τους πυροσβέστες που
χ ρηµατοδότησης
των
σχολίασαν τον Π. Καµµένο
δήµων από τον κρατικό
π ροϋπ ολογισµό,
καθώς
επίσης και το πώς θα εφαπίστευτα είναι τα όσα συµβαίνουν στην Πυροσβεστική, καθώς µετά την
ρµοστεί σε δήµους µε χ αµτραγωδία στο Μάτι και ενώ ακόµα αναζητούνται οι ευθύνες, η ηγεσία
ηλές αξίες ακιν ήτων , όπου
του Σώµατος ασχολείται µε τα social media.
και θα πρέπει ν α υπάρχ ει µαξιλάρι ασφαλείας».
Ενδεικτικό είναι πως έχουν διαταχθεί τουλάχιστον 10 ένορκες διοικητικές
Ο κ. Καµίν ης αν αφέρθηκε και στις εξαγγελίες του προέδρου της Ν∆, Κυριάκου
εξετάσεις από το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο
Μητσοτάκης τον ίζον τας πως “ακούσαµε µέτρα, τα οποία όµως θα αργήσουν ν α
λόγος ήταν τα σχόλια πυροσβεστών στο Facebook κατά του υπουργού Εθνιαποδώσουν . Αυτό που δεν ακούσαµε είν αι τι θα κάν ει µέχ ρι τότε µε την περιστοκής Άµυνας Πάνου Καµµένου που µετέβη στο Μάτι µε θωρακισµένη Μερλή των κρατικών δαπαν ών και το κοιν ων ικό κράτος» και σηµείωσε ότι «για τον λόγο
σεντές, αλλά και για τον διάλογό του µε κατοίκους που είχε προκαλέσει εξάλαυτό γίν εται ακόµη πιο σηµαν τικός ο ρόλος που πρέπει ν α διαδραµατίσει και το
λου σάλο στο πανελλήνιο.
κεν ό π ου π ρέπ ει ν α
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγο µετά
καλύψει το Κίν ηµα ΑλλαΑΑ∆Ε: Έρχονται αυτόµατες κατασχέσεις
την τραγωδία στο Μάτι ζήτησε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος
γής».
Ο
δήµαρχ
ος
Αθην
αίων
να ερευνήσει όσα έγραψαν πυροσβέστες, καθώς είχαν γίνει αναφορές τόσο
από τραπεζικούς λογαριασµούς
και µέλος του Πολιτικού
για σχόλια κατά του υπουργού Άµυνας, Πάνου Καµµένου όσο και κατά της
ΑΑ∆Ε επισπεύδει τις διαδικασίες για το πληροΣυµβουλίου του Κιν ήµακυβέρνησης και των χειρισµών που έγιναν στην καταστροφική πυρκαγιά.
φοριακό σύστηµα αυτόµατων κατασχ έσεων
τος Αλλαγής τόν ισε ότι
που θα δεσµεύει την οφειλή του οφειλέτη εφό«φέτος υπήρξε µεγαλύτε- Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων
σον αυτή καταστεί ληξιπρόθεσµη.
ρη συγκράτηση στις εξαγΗ κυβέρν ηση δεν θέλει ν α παρεκκλίν ουν τα δηµόσια
γελίες, σε αν τίθεση µε
Οι δικαστικοί υπάλληλοι αποφάσισαν να προχωρούν σε στάση εργασίας
οικον οµικά και έτσι επισπεύδει τις διαδικασίες αυτόµατην κακή εµπειρία προηαπό τη 1 έως τις 3 διαµαρτυρόµενοι για ελλείψεις στο προσωπικό.
των κατασχ έσεων δεδοµέν ου του γεγον ότος ότι οι
γούµεν ων ∆ΕΘ, όπ ου
Οπως λένε δεν υπάρχει καµία εξέλιξη στο θέµα των προσλήψεων τους
οφειλέτες του ∆ηµοσίου υπερβαίν ουν τους 1,7 εκατ.
επικρατούσε πλειοδοσία
άτοµα.
καθώς δεν έχει ακόµα προχωρήσει στην ανάρτηση του οριστικού πίνακα των
παροχ ών , όπως οι ψεύτιΉδη έχ ει προκηρυχ θεί διαγων ισµός για την προµήθεπιτυχόντων του διαγωνισµού για 404 θέσεις. Σήµερα Τρίτη έχει προγραµκες υποσχ έσεις του κ.
εια
του κατάλληλου λογισµικού, µε συγκεκριµέν ες προΤσίπρα
µε
το
πρόγραµµα
µατιστεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην είσοδο της σχολής Ευελπίδων,
διαγραφές,
εν ώ µε απόφαση που υπογράφει ο επικεΘεσσαλον
ίκης,
το
2014».
ενώ την Τετάρτη στην είσοδο του Αρείου Πάγιου.
φαλής της ΑΑ∆Ε, Γιώργος Πιτσιλής συγκροτείται
12µελής Συν τον ιστική Επιτροπή για τη διοίκηση, τη
διαχ είριση, τον συν τον ισµό, την καθοδήγηση και την
Συγκεκριµέν
α,
η
57χ
ρον
η
γιατρός
του
ν
οσοκοµείου,
ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΙ
παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προφέρεται ν α συν ταγογραφούσε παράν οµα, σε χ ειρόγρΓιατρός κατηγορείται για συµµετοχή
γράµµατος «Κεν τρικοποίηση της Είσπραξης» στην
αφα στελέχ η συν ταγών , συν ταγές για οπιούχ α επιθέΑ.Α.∆.Ε, σε θέµατα είσπραξης φορολογικών και τελωµατα
και
ν
αρκωτικά
χ
άπια,
ο
53χ
ρον
ος
φαρµακοποιός
σε εγκληµατική οµάδα που
ν ειακών οφειλών .
ν α εκτελεί τις συν ταγές και έν ας 62χ ρον ος µε τους δύο
διακινούσε ναρκωτικά σκευάσµατα
Το ηλεκτρον ικό σύστηµα των αυτόµατων κατασχ έγιούς του (έν αν 37χ ρον ο που συν ελήφθη και έν αν
σεων , θα επιτρέπει την παρακολούθηση της οφειλής
35χ ρον ο που διαφεύγει της σύλληψης) ν α τα διακιΠροφυλακιστέοι κρίθηκαν , µε σύµφων η γν ώµη αν ααπό την στιγµή που δηµιουργείται µέχ ρι την αποπν ούν στο ν ησί.
κριτή και εισαγγελέα Κέρκυρας, µετά την απολογία
ληρωµή της εν ώ θα έχ ει την δυν ατότητα ν α έχ ει άµεση
Τα τρία άτοµα βαρύν ον ται µε την κατηγορία της
τους, τρεις εκ των κατηγορουµέν ων , µεταξύ των
πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασµό του οφειλέτη.
διακίν ησης ν αρκωτικών , εν ώ όλοι βαρύν ον ται για
οποίων και γιατρός του Γεν ικού Νοσοκοµείου ΚέρκυρΑν ο οφειλέτης δεν πληρώσει έγκαιρα θα εν εργοποισύσταση συµµορίας µε σκοπό τη διακίν ηση.
ας, που κατηγορούν ται για σύσταση συµµορίας µε
είται το σύστηµα και θα του κατάσχ εται από τον τραΣε έρευν α που πραγµατοποιήθηκε παρουσία δικασκοπό την παράν οµη διακίν ηση ν αρκωτικών φαρµαπεζικό λογαριασµό η οφειλή.
στικού λειτουργού, στην κατοικία καθώς και στον
κευτικών σκευασµάτων στην Κέρκυρα.
Γεν ικότερα το πληροφοριακό σύστηµα θα περιλαµεπαγγελµατικό χ ώρο της 57χ ρον ης, βρέθηκαν και
Στην υπόθεση εµπλέκεται και 53χ ρον ος φαρµακοβάν ει:
κατασχ έθηκαν έξι στελέχ η ειδικής συν ταγής ν αρκωποιός, ο οποίος οδηγήθηκε στον αν ακριτή, εν ώ το
τικών , κεν ά εγγραφών , στο όν οµα µελών της οµάδας,
πέµπτο µέλος της οµάδας διαφεύγει της σύλληψης.
1. Παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών .
µια σφραγίδα καθώς και κεν ά στελέχ η ειδικών
Σύµφων α µε τα στοιχ εία της αστυν οµικής έρευν ας,
2. Παρακολούθηση και αυτοµατοποίηση συµψηφισυν ταγών ν αρκωτικών .
τα µέλη της οµάδας, χ ρησιµοποιών τας κατά περίπτωσµών .
Για την εξάρθρωση της δράσης της οµάδας προηση την επαγγελµατική τους ιδιότητα, δραστηριοποι3. ∆ιαχ είριση ηλεκτρον ικών κοιν οποιήσεων , ειδογήθηκε πολύµην η διερεύν ηση της υπόθεσης, από το
ούν ταν συστηµατικά, από την αρχ ή του τρέχ ον τος
ποιήσεων και επιδόσεων .
Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών της Υ ποδιεύθυν σης Ασφαέτους, στην παράν οµη προµήθεια και διάθεση σε χ ρή4. Παρακολούθηση και αυτοµατοποίηση λήψης µέτρλείας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας, ταυτοποιήθηστες ν αρκωτικών στην Κέρκυρα, µεγάλου αριθµού
ων είσπραξης.
καν τα πέν τε βασικά µέλη της, ο ρόλος καθώς και ο
οπιούχ ων επιθεµάτων , καθώς και ν αρκωτικών φαρµα5. Εφαρµογή εν ηµέρωσης των φορολογουµέν ων για
τρόπος λειτουργίας τους, προκειµέν ου ν α εξασφαλίζεκευτικών σκευασµάτων σε χ άπια.
θέµατα οφειλών .
ται η παράν οµη επικερδής δραστηριότητα τους.

Α
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12-θριάσιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
∆ιεύθυν ση
∆ιοικητικών
Υπηρεσιών
Τµήµα: Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού
Ταχ. ∆./ν ση: Στρ. Νικ. Ρόκα
45

196 00
Ταχ.Κωδ
Τηλέφ ων ο: 213 20 14 926
Fax:
210 5555 880
e-mail: grprosopikou@mandras-eidyllias.gr
Μάν δρα, 17.9.2018
Αριθµ. Πρωτ.: 14613

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας έχοντας υπόψη:
1.Τ ις διατάξεις της παρ.4
άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

2.Τ ις διατάξεις του άρθρου 58
Ν. 3852/2010.
3.Τ ην
55/74802/2010
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Τ ο άρθρο 213 του
Ν.4555/18.
5.
Τ ον ΟΕΥ του ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Προβαίνει σε γνωστοποίηση
για την κάλυψη µίας (1) θέσης
Ειδικού Συνεργάτη και καλεί
τους/τις ενδιαφερόµενους/νες να
υποβάλλουν σχετική αίτηση µε
σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
και α-ποδεικτικά των προσόντων
τους.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει
να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τ α γενικά προσόντα
διορισµού που προβλέπονται
για τους υπαλλήλους του
πρώτου µέρους του ν. 3584/07
(άρθρα11 έως και 17). Για τα
γενικά προσόντα διορισµού
απαιτείται χω-ριστή από την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του

Ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή
Τ ΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο
πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής, Οικονοµι-κής Κατεύθυνσης.
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε
οικονοµικά και λογιστικά θέµατα
και χρηµατοδοτικά προγράµµατα
και
(συ-µπεριλαµβανοµένων
αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα
και τα σχετικά δικαιολογητικά
θα κατατίθενται στο Τ µήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας (οδός
Στρ. Νικ. Ρόκα 45, Τ .Κ: 196 00,
αρµ. κα Παγώνη Γαρυφαλλιά,
τηλ: 213 20 14 926) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών που
αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσίευσης της παρούσης στις
Εφηµερίδες και κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
H ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
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

Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή και από τον Οικογενειακό Γιατρό

Το υπουργείο Υγείας µε
εγκύκλιο του καλεί τους
Οικογενειακούς Γιατρούς να
συµπληρώνουν το Ατοµικό
∆ελτίο Υγείας Μαθητή για το
σχολικό έτος 2018- 2019, το
οποίο απαιτείται για τη
φοίτηση στις σχολικές µονάδες της χώρας αλλά και να
χορηγούν
τις
σχετικές
βεβαιώσεις υγείας
Το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας
Μαθητή (Α.∆.Υ.Μ.) έχει
θεσπιστεί ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των µαθητών/τριών
κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Ε. & ∆.Ε.), καθώς και ως δικαιολογητικό εγγραφής των
παιδιών στο Νηπιαγωγείο κατά την πρώτη εγγραφή καθώς και για την Α΄ Τάξη του
∆ηµοτικού Σχολείου
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του υπ.Υγείας ο οικογενειακός ιατρός της Οµάδας Υγείας,
που στελεχώνει τις Τοπικές Μονάδες Υγείας, οφείλει να τηρεί το Φύλλο Ιατρική Εξέταση για το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή, να συµπληρώνει το ∆ελτίο αυτού και να
χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας.

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 Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
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 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµηχανία

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΚΑ ΘΗ ΜΕΡ ΙΝ Η ΕΝ ΗΜΕ ΡΩ ΣΗ Σ Τ Ο
WWW. TH RI AS SI O. GR
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT

θριάσιο-13

Η Ελλάδα ουραγός στην ΕΕ
στις διαθέσιµες θέσεις εργασίας

Την Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου
στις 19:00 στο Νέο Πνευµατικό
Κέντρο Μάνδρας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει νέο
ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό,
για την µίσθωση κτιρίου στην
Ελευσίνα, για τη στέγαση των
Υπηρεσιών της Α’ Τ οπικής
∆ιεύθυνσης ∆υτ. Αττικής του
ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας
χώρων 1.030 τ.µ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα
760 τ.µ. πλέον ή έλαττον
(±10%) προορίζονται για χώρους
κύριας χρήσης ενώ τα 270 τ.µ.
πλέον ή έλαττον (±10%) για
χρήση αρχείων (µπορούν να
βρίσκονται και σε υπόγειο).
Ανώτατο
όριο
αιτούµενου
µηνιαίου µισθώµατος για τους
χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται
το ποσό των 4,00 €/τ.µ. και για
τους χώρους του αρχείου το
ποσό των 1,50 €/τ.µ.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
την 04-10-2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 11:00 πµ, στα γραφεία
του Β’ Περιφερειακού Υποκαταστήµατος µισθωτών ∆υτ. Αττικής
του ΕΦΚΑ, Κελεού και Μιαούλη, Ελευσίνα.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε
στα γραφεία του Β’ Περιφερειακού Υποκαταστήµατος µισθωτών ∆υτ. Αττικής του ΕΦΚΑ,
Κελεού και Μιαούλη, Ελευσίνα,
και στο τηλέφωνο 210-5514737
από 08:00 µέχρι 14:00. Επίσης
στο link: http://www.efka.gov.gr/
banner διαγωνισµοί / ∆/νση Στέγασης και τεχνικών υπηρεσιών /
Μισθώσεις, όπου υπάρχει η
πλήρης προκήρυξη µαζί µε τα
τεύχη τεχνικών προδιαγραφών
των κτιρίων του ΕΦΚΑ.
Από τη ∆ιοίκηση του ΕΦΚΑ

Τ

ο πρόβληµα της ανεργίας όσο και αν οι
δείκτες δείχνουν να αποκλιµακώνονται
παραµένει εξαιρετικά υψηλό στην Ελλάδα.

Το δεύτερο τρίµηνο του έτους η Ελλάδα είχε το
χαµηλότερο ποσοστό δι αθέσι µων θέσεων
εργασίας µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
Μόλι ς το 0,7% των δι αθέσι µων δεν εί χε
καλυφθεί την ώρα που ο µέσος όρος στην ΕΕ
διαµορφώνεται στο 2,1%, όπως προκύπτει από
τα στοιχεία της Eurostat.

Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Κύπρος, η
Ιρλανδί α ή η Βουλγαρί α εµφανί ζονται µε
περισσότερες διαθέσιµες θέσεις εργασίας ενώ
σε χώρες που έχουν υψηλούς δεί κτες
απασχόλησης όπως η Γερµανία, η Ολλανδία ή το
Βέλγι ο ο δεί κτης των δι αθέσι µων θέσεων
προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 3%.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που δηµοσιοποίησε

εχθές η Eurostat το µεγαλύτερο ποσοστό κενών
θέσεων εργασίας κατέγραψε η Τσεχία (5,4%).
Ακολουθεί το Βέλγιο µε 3,5%, η Ολλανδία µε
3,1% και η Γερµανία µε 2,9%.
Στην αντίθετη πλευρά τα χαµηλότερα ποσοστά
κενών θέσεων εργασίας εκτός από την Ελλάδα
που είναι ουραγός, έχουν η Πορτογαλία, Ισπανία,
Βουλγαρία µε ποσοστό 0,9%.
Ακολουθούν η Ιρλανδία (1,1%), η Σλοβακία
(1,2%), η Ρουµανία και η Πολωνία (1,3%) και η
Κύπρος µε 1,4%.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο µέσος όρος της
ΕΕ έχει αυξηθεί στο δεύτερο τρίµηνο του 2018
στο 2,2% έναντι 2% το αντίστοιχο τρίµηνο του
2017 ενώ σε επίπεδο ευρωζώνης το ποσοστό
εµφανίζεται επίσης αυξηµένο στο 2,1% έναντι
1,9%.

T o γράφηµα της Eurostat είναι αρκούντως
ενδεικτικό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά
εργασίας

Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2018

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 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 Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- 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 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι 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 Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - 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, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (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, ανακαίνιση '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 master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Εν οικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κ ατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛ Α ΤΩΝΟΣ έναντι Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ ηµοτικού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοιν ων ίας: 6974410178

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-264784
και 6985066463>>.

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, 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 Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα.
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

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

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ
ΕΩΣ
3
ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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 περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος
(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763
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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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