
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Ικανοποιητική λειτουργία του
µηχανισµού και του ∆ικτύου

Υπονόµων της πόλης µετά το
πέρασµα του Ζορµπά

Ο Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΤΟ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η ΚΤΥΠ ΑΕ δεσµεύτηκε να εξετάσει το αίτηµα του ∆ήµου για την υλοποίηση
έργου ανέγερσης του νέου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου.

Μοίρασε αθλητικό υλικό στα Γυµνάσια και
Λύκεια του δήµου Φυλής ο Νίκος Χατζητρακόσιας

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Συνάντηση µε την καταξιωµένη συγγραφέα Λένα Μαντά

Κακοκαιρία: Έγκαιρα τις πιστώσεις ζητά από
3 Υπουργούς ο Γ. Πατούλης

Θρίλερ στον Κηφισό
- Βρέθηκε αποκεφαλισµένο πτώµα

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

Κ
2239

ΈΈχχοουυνν  κκααθθοορριισσθθεείί
δδύύοο  ννέέοοιι  ΧΧΥΥΤΤΥΥ
σσεε  λλααττοοµµεείίαα  σσττοο  

ΚΚοορρωωππίί  κκααιι  τταα  ΜΜέέγγααρραα
. Αναβρασµός αναµένεται στις 

τοπικές κοινωνίες 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σσεελλ..  1122

Γ. Βασιλείου: Ο Φ. Κουβέλης υπέρ της παραχώρησης 
έξι σηµείων του παραλιακού µετώπου της Ελευσίνας

Αρ. Φύλλου 3521 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σσεελλ..    33

σσεελλ..    22--1100

σσεελλ..  99

ΠΠλλεειισσττηηρριιαασσµµοοίί::  
ΣΣττοο  ««σσφφυυρρίί»»  κκααιι  σσππίίττιιαα  
κκάάττωω  ττωωνν  8800..000000  εευυρρώώ

σσεελλ..  22

σσεελλ..    66

σσεελλ..    88

σσεελλ..    33

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:
Βανδαλισµοί
στο µνηµείο

του Αγνώστου 
Στρατιώτη

στην πλατεία 
Ηρώων 

Άµεση η παρέµβαση
για την 

αποκατάστασή του

σσεελλ..  33



Σε Κορωπί και Μέγαρα δρο-
µολογούνται δύο νέοι ΧΥΤ
Υ από Ε∆ΣΝΑ και Περιφέρ-

εια Αττικής.
Οι χωµατερές θα διαµορφωθούν,

σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της
“Καθηµερινής”, στο λατοµείο Κυρ-
ιακού στο Κορωπί και στο λατοµείο
Λατοµείο «Σταµέλου»  στη θέση
Ντόσκουρι στα Μέγαρα.

Σύµφωνα µε το σχετικό δηµοσίε-
υµα η απόφαση θα δηµοσιευτεί
µέσα στον Οκτώβριο. Οι δυο νέοι
ΧΥΤΥ θα έρθουν να
συµπληρώσουν το περιφερειακό
σχέδιο για τα απορρίµµατα µαζί µε
το Γραµµατικό, όπου ο εκεί ΧΥΤΥ
βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν
την λειτουργία του.Οι υπηρεσίες
φαίνεται να έχουν καταλήξει  στους
δυο συγκεκριµένους χώρους µετά από εξέταση 154 λατοµείων στην Αττική. Η επιλογή των θέσεων ανα-
µένεται να προκαλέσει αναβρασµό στις  τοπικές κοινωνίες που αν και θα έπρεπε ξανά δεν ερωτήθησαν
για ένα τόσο σοβαρό θέµα. 

Συνεχίζεται στη σελ. 10

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Tετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ. 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 2105580394

Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ. 
Παγκάλου 42, 6972633469

Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. 
Πηνειού 81, 2102481114

Αχαρν ές 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡ∆Ε

Αγίου ∆ιον υσίου 36, 2102441644

Χαϊδάρι 
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου

- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος   

Η θερµοκρασία έως 22 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆ιονύσιος, ∆ιονύσης, Νιόνιος, Νύσης,

Ντένης, ∆ιονυσία 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Ικανοποιητική λειτουργία του 

µηχανισµού και του ∆ικτύου Υπονόµων 
της πόλης µετά το πέρασµα του Ζορµπά

Μετά από το πέρασµα του κυκλώνα Ζορµπά
και τις συνεχόµενες επί τεσσάρων ηµερών
βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη µας και

τη γενικότερη περιοχή, η ∆ηµοτική Αρχή Xαιδαρίου µε
ανακοίνωσή της δηλώνει την  ικανοποίησή της  για την
αντιµετώπιση της κατάστασης από τις αρµόδιες υπηρ-
εσίες του ∆ήµου. 

Υπάρχει ικανοποίηση για την αποστράγγιση των βρόχι-
νων νερών από το αποχετευτικό σύστηµα της πόλης,
αφού µε την ολοκλήρωση του καθαρισµού του και την
επισκευή αντιπληµµυρικών έργων, σε γειτονιές που

παλαιότερα πληµµύριζαν, βελτιώθηκε αισθητά ο βαθµός
απορρόφησης των υδάτων από τους υπονόµους.

Το πρόβληµα θα λυθεί οριστικά µε την ολοκλήρωση
των µεγάλων αντιπληµµυρικών έργων που θα γίνουν το
επόµενο διάστηµα και είναι σε εξέλιξη ή διαδικασία δηµο-
πράτησης.

ΠΠλλεειισσττηηρριιαασσµµοοίί::  ΣΣττοο  ««σσφφυυρρίί»»  κκααιι  
σσππίίττιιαα  κκάάττωω  ττωωνν  8800..000000  εευυρρώώ

ΟΟι τράπεζες ανεβάζουν ταχύτητα στο µέτωπο των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών. Στο «σφυρί» δεν θα βγαίνουν µόνο ακίνητα
µεγάλης αξίας και στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά και

ακίνητα χαµηλής αξίας κάτω των 100.000 ευρώ αλλά και των 80.000
ευρώ.

Μέχρι το τέλος του έτους θα πραγµατοποιηθούν σχεδόν 5.000 πλει-
στηριασµοί µε στόχο να στείλουν ένα µήνυµα κυρίως προς τους κακοπ-
ληρωτές , ότι η περίοδος ανοχής έχει τελειώσει και όσοι δεν τακτοποιή-
σουν τις οφειλές τους θα βρεθούν µπροστά σε πλειστηριασµούς.

Υπενθυµίζεται ότι στο ηλεκτρονικό «σφυρί» βγαίνουν ακίνητα όλως
των ειδών αλλά και κινητά περιουσιακά στοιχεία από αυτοκίνητα, µηχα-
νήµατα, έπιπλα και ηλεκτρονικά είδη κόκκινων δανειοληπτών.

Τα περισσότερα από τα ακίνητα που εκποιούνται καταλήγουν στα
χέρια των τραπεζών και λίγα είναι αυτά που βρίσκουν αγοραστή. Οι υπό-
λοιποι πλειστηριασµοί είτε κηρύσσονται άγονοι λόγω έλλειψης αγορα-
στικού ενδιαφέροντος είτε αναστέλλονται λόγω ρύθµισης µε τον οφειλέτη
πριν το ακίνητο βγει στο «σφυρί.

Να σηµειωθεί ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, που λειτουργούν ήδη
από τα τέλη του 2017 και αναµένεται να επιταχυνθούν τα επόµενα χρό-
νια, δεν είναι το µοναδικό εργαλείο που έχουν οι τράπεζες. Βασικό εργα-
λείο θα αποτελέσει η πώληση πακέτων ακινήτων σε funds που
εκδηλώνουν ήδη υψηλό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά.

Έχουν καθορισθεί δύο νέοι ΧΥΤΥ
σε λατοµεία στο Κορωπί και τα Μέγαρα

. Αναβρασµός αναµένεται στις τοπικές κοινωνίες 
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Βανδαλισµοί σηµειώθηκαν στον χώρο του µνηµείου
του Αγνώστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην Πλατεία
Ηρώων, στο κέντρο της Ελευσίνας
Πέρασαν 6 µήνες απο τα δηµοσιεύµατά µας σχετικά

µε το περιστατικό βανδαλισµού του αγάλµατος του
Ελευθερίου Βενιζέόυ στην πλατεία Λαού, ωστόσο ένα
νέο θλιβερό περιστατικό έρχεται στο φως της δηµοσι-
ότητας.
Έκπληκτοι οι ελευσίνιοι πολίτες αντίκρυσαν υβριστικά

συνθήµατα που έγραψαν άγνωστοι µε µπογιές πάνω
στο άγαλµα του µνηµείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Αξίζει να σηµειωθεί οτι άµεση ήταν η παρέµβαση του

δήµου Ελευσίνας, συνεργεία του οποίου αποκατέ-
στησαν εχθές το πρωί την εικόνα του µνηµείου

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Βανδαλισµοί 
στο µνηµείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη 
στην πλατεία Ηρώων 
Άµεση η παρέµβαση για την 
αποκατάστασή του

∆ιαδοχικές συναντήσεις µε
δήµους που έχουν έτοιµες
µελέτες στα χέρια έχει  η ΚΤΥΠ

Α.Ε. συµβάλλοντας στην ένταξή τους
στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα και
στην  προσπάθεια άµεσης απορρόφη-
σης κονδυλίων. Συγκεκριµένα  ο ∆ιε-
υθύνων Σύµβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ,
Γιάννης Χαρωνίτης, παρουσία του
Προέδρου της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιώργου Μπι-
τάκου είχε προ ολίγων ηµερών
συναντήσεις   µε τον ∆ήµαρχο Ασπρ-
οπύργου Νίκο Μελετίου, τον Αντιδή-
µαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης,
Νικόλαος Βάσση και τον ∆ήµαρχο
Φιλοθέης – Ψυχικού, Παντελή Ξυρι-
δάκη. 
Όπως προκύπτει από την ενηµέρωση της ΚΤΥΠ

ΑΕ και οι τρεις παρέδωσαν έτοιµες µελέτες που
είχαν στα χέρια τους οι αντίστοιχοι δήµοι. Ο δήµα-
ρχος Ασπροπύργου  ενηµέρωσε για την ολοκλήρω-
ση της µελέτης για το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο και το
4ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, προκειµένου να
προωθηθεί η διαδικασία υποβολής πρότασης από
την ΚΤΥΠ ΑΕ για την ένταξη των έργων στο τρέχον
πρόγραµµα χρηµατοδότησης ΣΕΣ 2014-2020
(ΕΣΠΑ). Ακόµη, η ΚΤΥΠ ΑΕ δεσµεύτηκε να εξετά-
σει το αίτηµα του ∆ήµου για την υλοποίηση εργου
ανέγερσης του νέου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου.
Ο δεύτερος ενηµέρωσε ότι ο ∆ήµος Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγµένης προχώρησε στην διαδι-
κασία τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου
προκειµένου να ανεγερθεί το 6ο Νηπιαγωγείο
Βούλας από την ΚΤΥΠ ΑΕ και ο τρίτος κατέθεσε
αίτηµα του ∆ήµου Φιλοθέης - Ψυχικού, για την
υλοποίηση Κλειστού Γυµναστηρίου στο Β Γυµνάσιο 

Νέου Ψυχικού, µε χρηµατοδότηση του ∆ήµου και
µελέτη που εκπονήθηκε υπό την ευθύνη του.

Να προστεθεί ότι τη βούληση της διοίκησης της
ΚΤΥΠ ΑΕ για την κατασκευή του Σχολείου Ευρω-
παϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης, εξέφρασε ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος Γιάννης Χαρωνίτης σε ειδική
σύσκεψη που συγκάλεσε για το θέµα, στα γραφεία
της Εταιρείας.
Στην σύσκεψη προσκλήθηκαν και έλαβαν µέρος η

Αντιδήµαρχος Ηρακλείου, Στυλιανή Αρχοντάκη, ο
Ειδικός Σύµβουλος του ∆ήµου Ηρακλείου και Πρόε-
δρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του
Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, Ζαν
Αντρέα Γκαραντσίνι, η εκπρόσωπος της Περιφερει-
ακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, Βάλια Ανδρ-
εαδάκη και οι εκπρόσωποι των εταιρείας “Αρχιτεκ-
τονική του Ευ Ζειν” που εκπόνησε την µελέτη,
Θεοδώρα Κυριασίνη και Φωτεινή Λυµπεριάδη.

Κακοκαιρία: Έγκαιρα τις πιστώσεις ζητά από 3 Υπουργούς ο Γ. Πατούλης

Τ
ο αίτηµα της έγκαιρης διασφ-
άλισης πιστώσεων για τους
δήµους που έχουν κηρυχθεί

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
µετά τις καταστροφικές πληµµύρες
των τελευταίων ηµερών, διατυπώνει
µε επιστολές του ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης προς τους Υπουρ-
γούς Εσωτερικών Α. Χαρίτση, Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης Ι. ∆ραγασάκη
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων Σ. Αραχωβίτη. 

Όπως υπογραµµίζει, µετά την
καταγραφή των ζηµιών, θα ήταν σκό-
πιµη η έγκαιρη διασφάλιση
πιστώσεων στους ∆ήµους για δράσεις
αποκατάστασης σε οικίες, επιχειρή-
σεις, δηµοτικές υποδοµές, αγροτικές
καλλιέργειες και εκτάσεις που επλήγ-
ησαν από το ακραίο καιρικό φαινόµε-
νο.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης τονίζει ότι, µε την άµεση οικονοµική υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών,
είναι αναγκαία «η άµεση εκπόνηση µελετών και σχεδίων αυτών για διεκδίκηση ενός ευέλικτου αδειοδοτικού και
χρηµατοδοτικού πλαισίου µε δεσµευτικό απ’ όλες τις πλευρές χρονοδιάγραµµα ώστε να ολοκληρωθούν τα αναγκαία
έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της άµεσης αποκατάστασης των ∆ήµων που έχουν πληγεί από τις κατα-
στροφικές πληµµύρες».

Ο Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ & ΤΟ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
∆ιαδοχικές συναντήσεις δηµάρχων µε τη

διοίκηση της ΚΤΥΠ Α.Ε. 



4-θριάσιο Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018  

Στη δεύτερη καταβολή προνοιακών αναπ-
ηρικών επιδοµάτων προχωρά την Πέµπτη
4 Οκτωβρίου ο Οργανισµός Προνοιακών

Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ), στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµα-
τος απονοµής προνοιακών παροχών σε χρήµα,
µέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου καταβάλλονται
σε 541 δικαιούχους τα ποσά που αντιστοιχούν στα
αναπηρικά επιδόµατά τους. Συνολικά, θα καταβ-
ληθούν 435.734 ευρώ. Υπενθυµίζεται πως οι 263
εξ αυτών είχαν πληρωθεί για πρώτη φορά στις 31
του περασµένου Αυγούστου.

Στους δικαιούχους που µπαίνουν τώρα στο
σύστηµα των τακτικών πληρωµών ανήκουν άτοµα
µε αναπηρία από το πιλοτικό πρόγραµµα της Αττι-
κής, αλλά και από το πρόγραµµα της Θεσσα-
λονίκης, όπου η διοικητική διαδικασία ξεκίνησε
στις 23 Ιουλίου. 

Οι δικαιούχοι θα εισπράξουν το ποσό που αντι-
στοιχεί στο άθροισµα των µηνιαίων επιδοµάτων
που δικαιούνται, αρχής γενοµένης από την πρώτη
του επόµενου µήνα υποβολής της αίτησης έως και
τον Σεπτέµβριο του 2018. 

Συνεπώς, οι δικαιούχοι ΑµεΑ που δεν είχαν
συµπεριληφθεί στην πρώτη πληρωµή στις 31
Αυγούστου θα εισπράξουν και αναδροµικά ποσά.

Οι 541 δικαιούχοι θα ενηµερωθούν µε προσω-
πικό µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν
καταχωρίσει στην ηλεκτρονική αίτησή τους. «Εφε-
ξής, η πληρωµή των ατόµων µε αναπηρία θα γίνε-
ται σε τακτά χρονικά διαστήµατα» επισηµαίνει ο
ΟΠΕΚΑ.

Το πιλοτικό πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά σε
Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ, από τις 23 Σεπτεµ-
βρίου θα έχει επεκταθεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις
και στην Αχαΐα.

ΟΠΕΚΑ: Την Πέµπτη η δεύτερη καταβολή
προνοιακών αναπηρικών επιδοµάτων

Εγκρίθηκε η συµφωνία 
πώλησης του 100% της 
ΕΕΣΣΤΥ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ενεκρίθη από το Ελεγκτικό Συνέδριο η συµφ-
ωνία πώλησης του 100% της Ελληνικής Εταιρ-
είας Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλι-
κού (ΕΕΣΣΤΥ) στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 22 εκατ.
ευρώ, ανέφεραν πηγές του ΤΑΙΠΕ∆.

Το επόµενο βήµα αφορά στην υπογραφή της
σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών µεταξύ του
ΤΑΙΠΕ∆ και του επενδυτή, κάτι που προγραµ-
µατίζεται εντός του µηνός. Στόχος είναι να ολοκ-
ληρωθεί η συναλλαγή έως το τέλος του έτους.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΣΕΕ: 
4 στους 10 έχουν βιώσει 
καθυστέρηση µισθοδοσίας 
για πάνω από 1 µήνα

Ηµείωση των αποδοχών και η εργασιακή ανα-
σφάλεια είναι τα δύο σοβαρότερα προβλή-

µατα για τους εργαζόµενους σύµφωνα µε έρευνα
της alco για λογαριασµό της ΓΣΕΕ που δόθηκε
σήµερα από τη Συνοµοσπονδία στη δηµοσιότητα. 

Ενδεικτικό της ζούγκλας που επικρατεί στην
αγορά εργασίας είναι ότι οι 9 στους 10 πολίτες
πιστεύουν ότι  υπάρχει  δυσµενής µεταβολή
αµοιβών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµά-
των.

Τέσσερις στους δέκα µάλιστα έχουν βιώσει
καθυστέρηση στο µισθό τους πάνω από έναν
µήνα.

Η έρευνα η οποία έγινε σε δείγµα χιλίων πεν-
τακοσίων ατόµων ηλικίας άνω των 17 ετών περι-
λαµβανει και ερωτήµατα για τη δράση της Συνο-
µοσπονδίας διαχρονικά.

Περίπου έξι στους δέκα αξιολογούν θετικά το
ρόλο των συνδικάτων στη βελτίωση των όρων
δουλειάς και στην ενίσχυση του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος. Όσον αφορά στο τι πρέπει να κάνει
η ΓΣΕΕ για να βοηθήσει τους εργαζόµενους οι
πολίτες ζητούν και  κινητοποιήσεις αλλά σε
µεγαλύτερο ποσοστό ζητούν συµβουλευτική
υποστήριξη, επαγγελµατική κατάρτιση και σύνταξη
µελετών για εργαζόµενους και ανέργους. 



Από το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του ∆ήµου Μεγαρέων ανα-
κοινώνεται ότι, σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 12816/24-09-2018 έγγραφο της
∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. ∆υτ. Αττικής κατά το χρονικό

διάστηµα  έως 07/10/2018 θα πραγµατοποιηθεί ψεκασµός στους ελαιώνες της περιοχής
για την προστασία της παραγωγής από το δάκο.

Ο ψεκασµός αυτός είναι δολωµατικός από εδάφους µε το φυτοπροστατευτικό προϊόν
BISCAYA 240 OD (thiacloprid 97,5%) διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στο-
µάχου, που έχει τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Απαραίτητο είναι να λαµβάνονται τα παρακάτω αναγκαία και προληπτικά µέτρα:

Άτοµα που δεν έχουν σχέση µε τον ψεκασµό να µην πλησιάζουν στα συνεργεία των
ψεκασµών.

Οι µελισσοκόµοι να εµποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία µελισσοσµηνών
που είναι κοντά στους ελαιώνες.

Οι κτηνοτρόφοι να µην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασµένους
ελαιώνες.

Οι βιοκαλλιεργητές να σηµάνουν τα κτήµατα τους καθώς και να επικοινωνήσουν µε
την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.

Οι ελαιοκαλλιεργητές µε περιφραγµένα κτήµατα να φροντίσουν για τη δυνατότητα
πρόσβασης των συνεργείων ψεκασµού.

∆εδοµένου ότι στη περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταµένη συγκαλλιέργεια ελιάς
και κηπευτικών, παρατηρούνται υψηλοί πληθυσµοί του εντόµου σε παγίδες που γει-
τνιάζουν µε κηπευτικά.

Οι ιδιοκτήτες των ελαιοδένδρων που συγκαλλιεργούνται µε κηπευτικά πρέπει να
προχωρήσουν σε ψεκασµούς κάλυψης αφενός για να προστατέψουν την παραγωγή
τους και αφετέρου για να µην παραµένουν εστίες υψηλού πληθυσµού εντός των
συγκαλλιεργούµενων αγροτεµαχίων. 

Επιλέγονται τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα
επί της συσκευασίας αναγραφόµενα.
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Μοίρασε αθλητικό υλικό στα Γυµνάσια και Λύκεια 
του δήµου Φυλής ο Νίκος Χατζητρακόσιας

Η∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή µε τον
Πρόεδρο της Νίκο Χατζητρακόσια χορήγ-
ησε έγκαιρα αθλητικό υλικό σε όλα τα

Γυµνάσια και Λύκεια του ∆ήµου Φυλής τόσο µε
αφορµή την ετήσια Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού
Αθλητισµού όσο και την ανάγκη απρόσκοπτης διε-
ξαγωγής του µαθήµατος της γυµναστικής. 

Για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 µε απόφ-
αση του Υπουργείου Παιδείας ορίστηκε η Παρασ-
κευή 28 Σεπτεµβρίου 2018 ως η 5η ετήσια Πανελ-
λήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού µε κεντρικό
σύνθηµα: «ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ». 

Την ηµέρα εκείνη δεν πραγµατοποιούνται µαθή-
µατα στα ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια της
χώρας, αλλά διεξάγονται ενδοσχολικοί αγώνες
αθλοπαιδιών, που συνδέονται µε ένα κεντρικό
«θεµατικό άξονα» ευρύτερου µαθησιακού πεδίου, 

που υλοποιείται µέσα από τον σχολικό αθλητι-
σµό. 
Κεντρικός στόχος είναι η δραστηριοποίηση των

σχολικών µονάδων ώστε να συµβάλλουν ουσιαστι-
κά στην ενεργοποίηση των µαθητών/τριών για
συµµετοχή τους σε οργανωµένες αθλητικές
δράσεις εντός του σχολείου που θα οδηγήσει στην
απόκτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής και βελτίωσης
της φυσικής κατάστασης, αποβάλλοντας την
αδράνεια και την υποκινητικότητα, που αποτελούν
τις κύριες αιτίες αύξησης της παχυσαρκίας στους
νέους σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. 
Εξαιτίας των κλειστών σχολείων λόγω των

δυσµενών καιρικών συνθηκών τη Παρασκευή 28
Σεπτεµβρίου, η κάθε σχολική µονάδα του ∆ήµου
µας θα υλοποιήσει τις αθλητικές δράσεις σε άλλη
ηµέρα κατά τη κρίση της, σύµφωνα µε τη σχετική
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, εφοδιασµένη
πάντοτε µε το απαραίτητο αθλητικό υλικό.

• Από τις 11:00 έως τις 14:00 στο Πνευµατικό Κέντρο (∆ηµοτική Βιβ-
λιοθήκη)

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού  Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέ-
τιος Μπουραντάς ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι, το Σεµινάριο ∆ηµιο-
υργικής Γραφής, µε τον κ. Βαγγέλη Προβιά, που αναβλήθηκε το περασµένο
Σάββατο λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων θα πραγµατοποιηθεί το Σάβ-
βατο, 6 Οκτωβρίου 2018, στις 11:00µ.µ. µε 14π.µ. στο χώρο της ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης του Πνευµατικού Κέντρου.   

ΕΙΧΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΩΝΑ5

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 
το Σεµινάριο ∆ηµιουργικής Γραφής στη

∆ηµ. Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 

Ψεκασµούς στους ελαιώνες 
Μεγάρων έως τις 7/10
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Ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουρ-
αντάς ενηµερώνει όλους τους Ασπροπύρ-

γιους και ειδικά τους βιβλιόφιλους της πόλης και της
Αττικής πως την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου  2018, στις
18:30 στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στον 3ο όροφο του
Πνευµατικού, (Αλέκου Παναγούλη 13), θα πραγµα-
τοποιηθεί Συνάντηση, µε µια ακόµη καταξιωµένη
Συγγραφέα, στο πλαίσιο του θεσµού «Λέσχης Ανάγ-
νωσης».

Τα µέλη και οι φίλοι της Λέσχης, θα έχουν την τιµή
να γνωρίσουν από κοντά, την πολυβραβευµένη και
πολυγραφότατη Συγγραφέα, κ. Λένα Μαντά, η
οποία γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1964.
Σε ηλικία 5 ετών µετακόµισε µε την οικογένειά της
στην Αθήνα και αφού χώρισαν οι γονείς της έµεινε
µε τη µητέρα της στους Αµπελόκηπους. Ασχολείται
µε τη συγγραφή παιδικών βιβλίων και µυθιστορηµά-
των, ενώ σε ηλικία 9 ετών έγραψε το πρώτο της
παραµύθι. Συνέχισε µε µικρά διηγήµατα και αισθ-
ηµατικές νουβέλες. Σε ηλικία 19 ετών γνώρισε τον
σύζυγό της επιχειρηµατία, κ. Γεώργιο Μαντά, στα 21 της χρόνια παντρεύτηκαν και µετακόµισαν στο Καπανδρίτι και απέκτησαν δύο παιδιά. Σπούδασε νηπια-
γωγός αλλά δεν εργάστηκε στον συγκεκριµένο τοµέα. Ασχολήθηκε µε τα καλλιτεχνικά και τη δηµοσιογραφία ενώ είχε δικό της θίασο κουκλοθέατρου που ανέ-
βαζε έργα γραµµένα από την ίδια καθώς έκανε και διασκευές λαϊκών παραµυθιών. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα της σε τοπικές εφηµερίδες. 

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Συνάντηση µε την καταξιωµένη συγγραφέα Λένα Μαντά
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Το Κέντρο Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του
∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος»
ενηµερώνει ότι, στα πλαίσια του
Προγράµµατος Υποστήριξης της
Οικογένειας, πρόκειται να υλο-
ποιήσει µία Οµάδα Γονέων 8
συναντήσεων µε γονείς παιδιών
∆/βάθµιας Εκπαίδευσης. 

Οι συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν στο
χώρο του Κέντρου κατά τις εξής ηµεροµηνίες: 

15, 22, 29 Οκτωβρίου, 
05, 12, 19, 26 Νοεµβρίου και 

03 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 18:30 – 20:30. 

Τα θέµατα που θα διαπραγµατευτούµε αναφέρονται
στην ενεργητική ακρόαση, στην επικοινωνία µέσα στην
οικογένεια, στην αναγνώριση και έκφραση των συναι-
σθηµάτων, στις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, στις
εξαρτήσεις και στις αιτίες που τις προκαλούν καθώς και
γενικότερα σε προβληµατισµούς, αγωνίες και δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν οι γονείς στην καθηµερινή
συνδιαλλαγή µε τα παιδιά τους. 

Η συγκεκριµένη θεµατολογία αποτελεί προστατευ-
τικό προληπτικό παράγοντα και για την αποτροπή εκδή-
λωσης παρεκκλινουσών συµπεριφορών, όπως η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών και εξαρτητικών συµπεριφο-
ρών (διαδίκτυο, διατροφικές διαταραχές κλπ.). 

Για περισσότερες πληρο-
φορίες µπορείτε να απε-
υθύνεστε στη συντονίστρια
του Προγράµµατος κ.
Ιωάννου Γιάννα, Ψυχολό-
γο, Στέλεχο Πρόληψης στο
τηλέφωνο του Κέντρου:
210- 2409015 καθηµερινά
από τις 09.00-14.30. 

Ο µέγιστος αριθµός
συµµετεχόντων είναι 16 άτοµα. 

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνουν δεκτές ως και την
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 µέσω τηλεφώνου. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης στο τέλος

της Οµάδας. 

Οι υπηρεσίες µας παρέχονται δωρεάν. 

H Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κέντρου 
Γιάννα Ιωάννου 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Καρυδάκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης 
Κασσαβός Ιωάννης 
∆ήµαρχος Αχαρνών 

Επίσηµη επίσκεψη στην
Αθήνα, θα πραγµατοποιήσει
ο Οµοσπονδιακός Πρόεδρος 

της Γερµανίας 
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνµάιερ 

Θα επισκεφθεί το ιστορικό
µνηµείο του Μπλοκ 15

στο Χαϊδάρι

Ε
πίσηµη επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγµατο-
ποιήσει ο Οµοσπονδιακός Πρόεδρος της
Γερµανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνµάιερ από 10

έως 12 Οκτωβρίου, έπειτα από πρόσκληση του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπου-
λου.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της γερµανικής

Προεδρίας, εκτός από την συνάντηση µε τον κ.
Παυλόπουλο, ο κ. Σταϊνµάιερ θα έχει συναντήσεις
µε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Κυριάκο
Μητσοτάκη. Κατά την διάρκεια της παραµονής του
στην Ελλάδα, ο Γερµανός Πρόεδρος θα συναντήσει
ακόµη µαθητές και νέους καλλιτέχνες, ενώ θα ανα-
γορευθεί επίτιµος διδάκτορας του Νοµικού Τµήµα-
τος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και θα επισκεφθεί
το µνηµείο για το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρ-
ωσης στο Χαϊδάρι.

Κατά τη δεύτερη µέρα της επίσκεψης, ο κ. Σταϊ-
νµάιερ θα µεταβεί µαζί µε τον κ. Παυλόπουλο στην
γενέτειρα του τελευταίου, την Καλαµάτα, όπου θα
επισκεφθούν τις ανασκαφές στην Αρχαία Μεσσήνη
και θα συναντηθούν µε εκπροσώπους νεοφυών
επιχειρήσεων.

Κέντρο Πρόληψης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος» 

Οµάδα Γονέων παιδιών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
8 συναντήσεις συµβουλευτικής το επόµενο τρίµηνο 8 συναντήσεις συµβουλευτικής το επόµενο τρίµηνο 

∆ηµοπρατείται το έργο «∆ιευθέτηση του
ρέµατος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής»

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών - Μεταφορών
Χρήστου Σπίρτζη εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού

48.694.800 ευρώ για τη δηµοπράτηση του έργου.

Ο Υπουργός Υποδοµών και  Μεταφορών κ. Χρήστος Σπί ρτ-
ζης θέτει  σε τροχι ά υλοποί ησης τη δι αδι κασί α δηµοπράτησης
ενός εκ των σηµαντι κότερων έργων αντι πληµµυρι κής προ-
στασί ας γι α την Ανατολι κή Αττι κή. 

Πρόκει ται  γι α το έργο «∆ι ευθέτηση του ρέµατος Ερασί νου
Ανατολι κής Αττι κής», το οποί ο επί  χρόνι α παρέµενε βαλτωµέ-
νο και  σήµερα, εκκι νούνται  οι  δι αδι κασί ες επί σπευσής του
στο πλαί σι ο της υλοποί ησης µεγάλων έργων αντι πληµµυρι κής
θωράκι σης, τα οποί α έχει  βάλει  ψηλά στην ατζέντα των προ

τεραι οτήτων της, η ηγεσί α του Υπουργεί ου.Ει δι κότερα, ο κ.
Σπί ρτζης, υπέγραψε σχετι κή απόφαση, µε την οποί α
δεσµεύεται  ο συνολι κός προϋπολογι σµός  ύψους 48.694.800
ευρώ γι α τη δηµοπράτηση του έργου. 

Η έγκρι ση της δι άθεσης πί στωσης του έργου, αποτελεί
αναγκαί α προϋπόθεση γι α τη δηµοπράτησή του, η οποί α ανα-
µένεται  να τελεστεί  από την αρµόδι α Υπηρεσί α του Υπουρ-
γεί ου Υποδοµών και  Μεταφορών, το προσεχές δι άστηµα

Το έργο «∆ι ευθέτηση του ρέµατος Ερασί νου Ανατολι κής
Αττι κής» θα θωρακί σει  αντι πληµµυρι κά την περι οχή των Κεν-
τρι κών και  Νότι ων Μεσογεί ων,  η οποί α περι λαµβάνει  πολ-
λούς δήµους και  συγκεκρι µένα τα  Σπάτα, Παι ανί α, Υµηττό,-
Κορωπί , Μαρκόπουλο, Μεσογαί α -Καλύβι α και  Κουβαρά.
Επι πλέον, θα δηµι ουργήσει  συνθήκες αντι πληµµυρι κής προ-
στασί ας στον αρχαι ολογι κό χώρο του Ναού Βραυρωνί ας Αρτέ-
µι δος. 
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Ο
ι υψηλοί φόροι, τα µεγάλα
διοικητικά βάρη λόγω της
συνεχιζόµενης γραφειοκρ-

ατίας, αλλά και η ∆ικαιοσύνη που δεν
θεωρείται και πολύ ανεξάρτητη κρα-
τούν σε χαµηλά επίπεδα τον δείκτη
οικονοµικής ελευθερίας στην Ελλάδα
για µία ακόµη χρονιά. Σύµφωνα µε τη
φετινή έκθεση του καναδικού Ινστι-
τούτου Φρέιζερ µε τίτλο «Η οικονοµι-
κή ελευθερία στον κόσµο», η οποία
αφορά τα στοιχεία του 2016, η Ελλά-
δα καταλαµβάνει την 108η θέση
µεταξύ 162 χωρών.

Η άνοδός της κατά τρεις µόλις
θέσεις σε σύγκριση µε την περυσινή
αντίστοιχη έκθεση (που αφορούσε τα
στοιχεία του 2015) δεν µπορεί να
θεωρηθεί ιδιαίτερη πρόοδος, ειδικά
µάλιστα καθώς κανένα άλλο ευρωπαϊ-
κό κράτος δεν βρίσκεται τόσο χαµηλά

στην κατάταξη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
η Ελλάδα µοιράζεται την 108η θέση
µε την Κίνα και τη Σουαζιλάνδη, ενώ
την αµέσως επόµενη χειρότερη
επίδοση από την Ελλάδα µεταξύ των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης έχει η Κροατία (στην 75η θέση).
Θα πρέπει, βεβαίως, να σηµειωθεί
εδώ ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για
έκθεση που µελετά την οικονοµική
ελευθερία, η αξιολόγηση γίνεται µέσα
από το πρίσµα του οικονοµικού φιλε-
λευθερισµού µε ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε το
επίπεδο των φόρων, την αγορά
εργασίας και την επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα του κράτους. Ο συνεργάτ-
ης του Ινστιτούτου Φρέιζερ στην
Ελλάδα είναι το Κέντρο Φιλελεύθερων
Μελετών «Μάρκος ∆ραγούµης»
(ΚΕΦίΜ).

Μία σορός αγνώστων
λοιπών στοιχείων και σε
προχωρηµένη σήψη,

εντοπίστηκε , από στελέχη της Λιµενι-
κής Αρχής Φλοίσβου µετά από
ενηµέρωσή τους, στη θαλάσσια περ-
ιοχή πλησίον της µαρίνας Σ.Ε.Φ., στις
εκβολές του Κηφισού ποταµού,
µεταξύ θάλασσας και βραχώδους
δύσβατου σηµείου.

Η σορός ήταν ενδεδυµένη µε παν-
τελόνι τζιν µπλε χρώµατος και υποδή-

µατα µαύρου-λευκού χρώµατος, δεν
έφερε κεφαλή, εµπρόσθιο τµήµα κορ-
µού και άνω άκρα, ενώ απεγ-
κλωβίστηκε από δυνάµεις της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκαν
υποθαλάσσιες έρευνες από στελέχη
της Μονάδας Υποβρυχίων Απο-
στολών του Λιµενικού Σώµατος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς εύρε-
ση περαιτέρω στοιχείων.

Από το Α' Λιµενικό Τµήµα
Φλοίσβου του Λιµεναρχείου Σαρωνι-
κού που διενεργεί την προανάκριση, 

παραγγέλθηκε διενέργεια νεκρ-
οψίας - νεκροτοµής στο νεκροτοµείο
Αθηνών.

Ζητούσαν ανταλλάγµατα από φοιτητές για να τους
περάσουν στις εξετάσεις - Τρεις συλλήψεις

Για εµπλοκή σε υποθέσεις δωροληψίας συνελήφθησαν σήµερα από τη τη ∆ιεύθυ-
νση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ένας καθηγητής σε εκπαιδευτικό ίδρυµα -
κατά πληροφορίες στο ΤΕΙ Σερρών - και δύο ιδιώτες, φερόµενοι ως συνεργάτες του
σε φροντιστήριο στη Βόρεια Ελλάδα. 

Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για τα - κατά
περίπτωση - αδικήµατα της δωροληψίας υπαλλήλου και άµεσης συνέργεια σε αυτή,
στο πλαίσιο εγκληµατικής οµάδας.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, οι τρείς συλληφθέντες είχαν ενταχθεί, µε δια-
κριτούς ρόλους, σε εγκληµατική οµάδα και εφαρµόζοντας συγκεκριµένη µεθοδολογία,
αποσπούσαν ανταλλάγµατα από φοιτητές, τους οποίους ο καθηγητής έκρινε ως
αποτυχόντες σε εξεταστέα µαθήµατα.

Τα ανταλλάγµατα για την επιτυχία στις εξετάσεις αφορούσαν, είτε στην παροχή
πρακτικής εργασίας σε επαγγελµατικό γραφείο, είτε στην συγκαλυµµένη καταβολή
χρηµατικών ποσών, ως αντίτιµο για την παρακολούθηση δήθεν µαθηµάτων, σε
επιχείρηση των δύο ιδιωτών συλληφθέντων.

Σε οργανωµένη αστυνοµική επιχείρηση που πραγµατοποιήθηκε σήµερα ∆ευτέρα
(1/10), συνελήφθη αρχικά ο ένας ιδιώτης, αφού είχε παραλάβει χρηµατικό ποσό, ως
αντάλλαγµα για διερευνώµενη περίπτωση δωροληψίας και ακολούθησε η σύλληψη
των άλλων δύο.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, γραφεία αλλά και στην κατοχή των
συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Το χρηµατικό ποσό των 178.045 ευρώ,
15 βιβλιάρια καταθέσεων και τραπεζικά εµβάσµατα µε συνολικό ποσό µεταφοράς
140.000 ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού, 15 κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές, δίσκοι και φορητές µονάδες αποθήκευσης δεδοµένων.

Οι συλληφθέντες, µε την κακουργηµατικού χαρακτήρα δικογραφία που
σχηµατίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν εχθές  Τρίτη στην αρµόδια Εισαγγελία.

ΘΘρρίίλλεερρ  σσττοονν  ΚΚηηφφιισσόό  
--  ΒΒρρέέθθηηκκεε  ααπποοκκεεφφααλλιισσµµέέννοο  ππττώώµµαα

Στα επίπεδα Σουαζιλάνδης
η οικονοµική ελευθερία στην Ελλάδα



Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018  θριάσιο-9

Ουπουργός  Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης
Κουβέλης, συντάχθηκε µε την

οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ελευσίνας, για την παρ-
αχώρηση και των έξι σηµείων του παρ-
αλιακού µετώπου της πόλης, στην
τοπική αυτοδιοίκηση.

Την εξέλιξη, για την ικανοποίηση της
πάγιας αυτής διεκδίκησης, µετέφερε
στους πολίτες ο αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου,
αµέσως µετά την συνάντηση-ενηµέρω-
ση που είχε µε τον κ. Κουβέλη.

Ο αντιπεριφερειάρχης διευκρίνισε στο
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το
πρόβληµα εντοπιζόταν σε  δύο εκ των έξι
σηµείων τα οποία  σήµερα είναι ανενεργά
και παλαιότερα λειτουργούσαν χωρίς
άδεια, ως  διαλυτήρια πλοίων, γνωστά ως
Σάββα και Μπακόπουλου.

Επισήµανε δε, ότι ενώ έχει αποδοθεί
στην τοπική αυτοδιοίκηση το σύνολο
σχεδόν του παραλιακού µετώπου της ΝΑ
Αττικής -αίτηµα που έσπευσε να ικανοποι-
ήσει ο πρωθυπουργός, ως προεκλογική
δέσµευση- σηµειώθηκε υπερβολική καθυ-
στέρηση στην περίπτωση της Ελευσίνας.

Μιας περιοχής όπου, «εξ αιτίας της ύπα-
ρξης πλήθους βιοµηχανικών και εµπορ-
ικών δραστηριοτήτων», οι πολίτες έχουν
πρόσβαση µόλις σε µερικές εκατοντάδες
µέτρα, στο  συνολικό µήκος του παραλια-
κού µετώπου της.

Ο κ. Βασιλείου αναφερόµενος στην
υπόθεση τόνισε ότι «και τα έξι αυτά σηµεία
υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΟΛΕ.
Ωστόσο µε απόφαση του ∆Σ του Οργανι-

σµού, µόνο τα τέσσερα αποδόθηκαν στην
τοπική αυτοδιοίκηση, στα οποία όµως έτσι
και αλλιώς, οι πολίτες έχουν πρόσβαση».

Όπως ενηµέρωσε και τον υπουργό, τα
προαναφερόµενα δύο σηµεία «εξαιρέθη-
καν, παρά τη ρητή δέσµευση του πρωθυ-
πουργού, στην οµιλία την οποία
εκφώνησε στο ειδικό Συνέδριο µε θέµα την
“ Ανάταξη της ∆υτικής Αττικής” τον ∆εκέµ-
βρη του 2017».

Ο κ. Βασιλείου επανέλαβε τη θέση της
Περιφέρειας Αττικής «να αποδοθούν και
τα έξι σηµεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και
να µην επιτραπεί ανάλογη δραστηριότητα
σε αυτά τα σηµεία».

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη,
θα σηµατοδοτούσε την επανάληψη των
πολιτικών που υπήρξαν όλες τις προη-
γούµενες δεκαετίες, αποτέλεσµα των
οποίων «ήταν οι πολίτες της Ελευσίνας,
που η πόλη τους θα είναι και η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2021,
να συνεχίζουν να στερούνται το δικαίωµα
της εξόδου τους στο θαλάσσιο µέτωπο».

Ο κ. Βασιλείου τόνισε πως ενηµέρωσε
τον υπουργό ότι οι πολίτες οι οποίοι επι-
κρότησαν τη θέση του πρωθυπουργού για
την απόδοση του παραλιακού µετώπου,
«αναµένουν µε αγωνία την δική σας
παρέµβαση, για την άµεση επίλυση αυτού
του ιστορικού, για την πόλη της Ελευ-
σίνας, προβλήµατος».

Γ. Βασιλείου: Ο Φ. Κουβέλης υπέρ της παραχώρησης 
έξι σηµείων του παραλιακού µετώπου της Ελευσίνας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  02/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:  33761

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ -

ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ  (οµάδα 1)
CPV : 30125120-8  & 30192110-

5 2)  ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ
(οµάδα 2) CPV : 30192700-8 3)

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ &
ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ  ΦΑΚΕΛΩΝ
(οµάδα 3) CPV : 30197643-5»        

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
∆ηµόσιο  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό
∆ιαγωνισµό, ανά  οµάδα  ή  για  το
σύνολο  των  οµάδων  των  προς
προµήθεια  ειδών , σύµφωνα  µε
τις  διατάξεις  του  Ν. 4412 / 2016
και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης
την  πλέον  συµφέρουσα  από
οικονοµική  άποψη  προσφορά
βάση  τιµής , σε  συνάρτηση  µε  τα
τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  υπό
προµήθεια  ειδών ,  προς  ανάδειξη
αναδόχου  ή  αναδόχων  για  την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1)  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ
(οµάδα 1)  CPV : 30125120-8  &
30192110-5 2)  ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ
(οµάδα 2) CPV : 30192700-8 3)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ &
ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ  ΦΑΚΕΛΩΝ
(οµάδα 3) CPV : 30197643-5. Ο
εν δεικτικός  προϋπολογισµός
της  µελέτης είν αι  συν ολικής
αξίας  105.009,68 € . (Προϋπολο-
γισµός  84.685,21€ + ΦΠΑ 24%
20.324,47 € = 105.009,68 € ) .

Η καταληκτική ηµεροµηνία παρα-
λαβής των προσφορών είναι η
24/10/2018 και ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε
χρήση της πλατφόρµας του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr ,
την 30/10/2018, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 11:00. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που
έχουν ως αντικείµενο εργασιών την
κατασκευή, εµπορία και διακίνηση:
1) αναλωσίµων  υλικών – µελανιών
και  τόνερ  για  τους  Η/Υ , τους
εκτυπωτές  και  τα  φωτοτυπικά
µηχανήµατα ,                                                                                                                                   
2) γραφικής  ύλης  και 
3) φωτοτυπικού  χαρτιού  και
προτυποµένων  φακέλων 
και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορ-
είς (προσφέροντες), εγγυητική επι-
στολή συµµετοχής, σε ποσοστό
2% της αξίας του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της προµήθειας,
εκτός ΦΠΑ, για την οµάδα ή τις
οµάδες υλικών για τις οποίες
συµµετέχουν. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρ-
ου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι
µέχρι εκατόν πενήντα (150) ηµέρες
από την επόµενη της διενέργειας
του διαγωνισµού, άλλως η προσφ-
ορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προ-
σφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 213 2042714 Οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
καθώς και  την επίσηµη  πλατφόρ-
µα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκ-
τρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δηµοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της δια-
κήρυξης και τα λοιπά έξοδα του
διαγωνισµού, αρχικού και τυχόν
επαναληπτικού, που προβλέπον-
ται από το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Σύµφων α µε πληροφορίες της εφηµε-
ρίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η επιλογή των
δύο θέσεων  «κλείδωσε» πριν  από λίγο
καιρό και µέσα στο επόµεν ο διάστηµα
θα γίν ουν  οι σχ ετικές αν ακοιν ώσεις.
Μάλιστα επελέγη η χ ωροθέτηση ν α κυρ-
ωθεί µε ν όµο, τροποποιών τας τη χ ωρ-
οθέτηση που είχ ε γίν ει το 2003 (ν .
3164) επί υπουργίας Βάσως Παπαν -
δρέου. 

Πρόκειται για µια απρόσµεν η επιλογή,
καθώς η ευθύν η χ ωροθέτησης (πρέπει
ν α) αν ήκει αποκλειστικά στην  Τοπική
Αυτοδιοίκηση, κάτι που η παρούσα
κυβέρν ηση έχ ει υποστηρίξει σε άλλες
περιστάσεις. Εποµέν ως το υπουργείο
Περιβάλλον τος κιν δυν εύει ν α αν οίξει
τον  ασκό του Αιόλου, µε τους δηµάρχ ο-
υς ν α ζητούν  από την  πολιτεία ν α
«βγάλει το φίδι (των  χ ωροθετήσεων )
από την  τρύπα». 

Πηγές του Ε∆ΣΝΑ πάν τως υποστήρι-
ζαν  ότι η λύση αυτή επελέγη για λόγους
ταχ ύτητας, προκειµέν ου ν α παρακαµφ-
θούν  οι δαιδαλώδεις διαδικασίες χ ωροθ-
έτησης. Πρόκειται επίσης για µια επιλο-
γή που έρχ εται µε τεράστια καθυστέρη-
ση, στο τέλος της θητείας ∆ούρου και µε 

την  Αττική ν α κιν δυν εύει µε «µπλακ
άουτ» αν  παρουσιαστεί οποιοδήποτε
πρόβληµα στον  ΧΥΤΑ Φυλής (που µε τα
σηµεριν ά δεδοµέν α «επαρκεί» έως το
2020-2021). Οι δύο ΧΥΤΥ θα χ ρεια-
στούν  τουλάχ ιστον  1-2 έτη µελετητικής
ωρίµαν σης, πριν  δηµοπρατηθούν  ως
έργα.

Τα χαρακτηριστικάΤα χαρακτηριστικά

Ας δούµε συν οπτικά τα χ αρακτηριστι-
κά των  δύο χ ώρων  που επελέγησαν .

• Λατοµείο Σταµέλου – Ντόσκουρι:
Βρίσκεται στο όρος Πατέρα, σε απόστα-
ση 200 µέτρων  από τον  ΒΙΟΠΑ Μεγάρ-
ων . Το λατοµείο και η περιβάλλουσα
έκταση (300 στρέµµατα) είν αι ιδιωτικά
(Αφοί Ι. Σταµέλου Ο.Ε.) και έπαψαν  ν α
χ ρησιµοποιούν ται ως λατοµείο το 2006. 

Σε 48,5 στρ. δόθηκε το 2013 άδεια για
µον άδα διαλογής και αν ακύκλωσης µπά-
ζων . Θεωρείται κατάλληλο για ΧΥΤΥ, για
µον άδα διαλογής και απόθεσης µπάζων ,
για µον άδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων
ή σταθµό µεταφόρτωσης απορριµµά-
των .

• Λατοµείο Κυριακού: Βρίσκεται στη
θέση Λαµπρικά-Μυν τρέζα στη ν οτιοα-

ν ατολική πλευρά του Υµηττού, έχ ει
έκταση 484,1 στρεµµάτων  και σταµάτ-
ησε ν α χ ρησιµοποιείται ως λατοµείο το
2001. Σηµειών εται ότι η συγκεκριµέν η
θέση είχ ε επιλεγεί και το 2003, αλλά
προτιµήθηκε ως καταλληλότερο το
«Βραγόν ι» Κερατέας (όπου ουδέποτε
κατασκευάστηκε ΧΥΤΥ λόγω της
ισχ υρής αν τίδρασης των  κατοίκων ). Το
2012 δόθηκε άδεια για τη φιλοξεν ία σε
τµήµα του µον άδας επεξεργασίας και

αποθήκευσης µπάζων . Το µεγαλύτερο
µέρος του (455 στρ.) είν αι δηµόσιο
δασικό. Θεωρείται κατάλληλο για τη
δηµιουργία ΧΥΤΥ, για µον άδα διαλογής
και αν ακύκλωσης µπάζων  (ήδη υφίστα-
ται), µον άδα επεξεργασίας απορριµµά-
των  και µον άδα επεξεργασίας βιοαποβ-
λήτων . 

Εκτιµάται ότι ο ωφέλιµος όγκος για τη
διάθεση απορριµµάτων  δύν αται ν α αν έ-
λθει σε 10.600.000 m3.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ / Ν Σ Η
ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜΙ Κ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Προµηθειών
Ταχ. ∆/ν ση :  Λεωφ -
όρος Μαραθών ος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Ν.Μάκρη 
Πληροφ ορίες:   Σ. Βασταρδή 
Τηλέφ ων ο :   22943 20 585
FAX:   22943 20555

email:  promithies@marathon.gr
.
ΤΙΤΛΟΣ:Προµήθεια καυσίµων  και
λιπαν τικών

Μαραθών ας 01/10/2018
Αριθ. Πρωτ. 24982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος διενεργεί
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγω-
νισµό µέσω της ηλεκτρονικής πλα-
τφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr, για την
προµήθεια καυσίµων και λιπαν-

τικών (µε συστηµικό αριθµό
64518). 
O προϋπολογισµός του ∆ιαγωνι-
σµού είναι 418.733,19 ευρώ µε το
Φ.Π.Α., µη συµπεριλαµβανοµένης
της Οµάδας Α (τµήµα 1) - Πετρέ-
λαιο θέρµανσης για το ∆ήµο και τα
Νοµικά Πρόσωπα, η οποία αφαιρ-
είται από τον παρόντα διαγωνισµό
προκειµένου να διενεργηθεί κατά
παρέκκλιση µε ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε την
παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
4412/2016 (Α΄147). 

Η ηµεροµην ία λήξης υποβολής
των  προσφ ορών  είν αι
29.10.2018 και ώρα 23:59, η ηµε-
ροµην ία διεξαγωγής του διαγω-
ν ισµού είν αι 02.11.2018 και
ώρα 11:00 π.µ. 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής
δεν υπάρχουν. 
Η εγγύηση συµµετοχής, µόνο για
τα τµήµατα 2, 3 και 4 του διαγωνι-
σµού, είναι 3.376,00 Ευρώ. Για τα
ποσά των εγγυήσεων ανά οµάδα
(τµήµα) γίνεται αναφορά στη δια-
κήρυξη. 
Οι προδιαγραφές των ειδών αναφ-

έρονται στην σχετική µελέτη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης).
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές. 
Η χρηµατοδότηση είναι από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για τα είδη της Ε΄
Κατασκήνωσης καθώς και από
ίδιους πόρους για τα είδη του
∆ήµου Μαραθώνος και των λοιπών
Νοµικών Προσώπων του. Η πληρ-
ωµή θα γίνει στο 100% της συµβα-
τικής αξίας µετά την οριστική παρ-
αλαβή των υλικών (ειδών). Η δια-
κήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την
27.09.2018. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφ-
ορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ.: 2294320585, fax: 22943
20535, αρµόδιος υπάλληλος κα
Σοφία Βασταρδή στο τµήµα Προµ-
ηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαρ-
αθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα
Μάκρη.

Μαραθών ας  01.10.2018
Ο Αν τιδήµαρχος Οικον οµικής
∆ιαχείρισης & ∆ιαφ άν ειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ / Ν Σ Η
ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜΙ Κ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Προµηθειών
Ταχ. ∆/ν ση :  Λεωφ -
όρος Μαραθών ος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Ν.Μάκρη 
Πληροφ ορίες:   Σ. Βασταρδή 
Τηλέφ ων ο :   22943 20 585
FAX:   22943 20555
email:  promithies@marathon.gr

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια πετρελαίου
θέρµαν σης.

Μαραθών ας 02/10/2018
Αριθ. Πρωτ. 25080

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος διενεργεί
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό
κάτω των ορίων µέσω της ηλεκτρ-

ονικής πλατφόρµας του
Ε . Σ . Η . ∆ Η . Σ .
www.promitheus.gov.gr, για την
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης
(συστηµικός αριθµός 64535) για το
∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα,
προϋπολογισµού 92.008,00 ευρώ
µε το Φ.Π.Α.. 
Ο εν λόγω διαγωνισµός αφορά την
προµήθεια της Οµάδας Α (τµήµα
1) - Πετρέλαιο θέρµανσης, η οποία
είναι µέρος του διεθνούς ανοικτού
διαγωνισµού (σχετ. συστ. αριθ.
64518) και διενεργείται κατά
παρέκκλιση σύµφωνα µε την παρ.
10 του άρθρου 6 του ν.
4412/2016 (Α΄147). 
Η ηµεροµην ία λήξης υποβολής
των  προσφ ορών  είν αι
24.10.2018 και ώρα 23:59, η ηµε-
ροµην ία διεξαγωγής του διαγω-
ν ισµού είν αι 30.10.2018 και
ώρα 11:00 π.µ.. 
Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής
δεν υπάρχουν. 
Η εγγύηση συµµετοχής (τµήµα 1)
του διαγωνισµού, είναι 742,00

Ευρώ. Οι προδιαγραφές των ειδών
αναφέρονται στην σχετική µελέτη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης).
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές. 
Η χρηµατοδότηση είναι από ίδιους
πόρους του ∆ήµου Μαραθώνος
και των λοιπών Νοµικών
Προσώπων του. Η πληρωµή θα
γίνει στο 100% της συµβατικής
αξίας µετά την οριστική παραλαβή
των υλικών (ειδών).
Περισσότερα στοιχεία και πληροφ-
ορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ.: 2294320585, fax: 22943
20535, αρµόδιος υπάλληλος κα
Σοφία Βασταρδή στο τµήµα Προµ-
ηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαρ-
αθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα
Μάκρη.

Μαραθών ας  02.10.2018
Ο Αν τιδήµαρχος Οικον οµικής
∆ιαχείρισης & ∆ιαφ άν ειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ 



∆ιαδραστική έκθεση µε τίτλο
«Του καιρού τα µυστικά5», 

διοργανώνεται µε πρωτοβουλία της
Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ και σε 
συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας

«Λεωνίδας Κανελλόπουλος», 
από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 23

∆εκεµβρίου 2018. 
Την έκθεση σχεδίασε και επιµελείται
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
και συγκεκριµένα η επιστηµονική

οµάδα Εκπαιδευτικής 
Μετεωρολογίας «Περί Ανέµων 

& Υδάτων» του meteo.gr. 
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Μ
ε  τον  εν θουσιασµό, που αρµόζει  σε κάθε
ν έα αρχ ή, διεξήχ θη  στην  Ελευσίν α το 7ο
όπεν  των  φετιν ών  αν απτυξιακών  πρωταθλ-

ηµάτων  της επιτραπέζιας αν τισφαίρισης.  Ο ιστορικός
Γυµν αστικός Αθλητικός Σύλλογος Ελευσίν ας οργάν ω-
σε το τουρν ουά στο σύγχ ρον ο κλειστό γυµν αστήριό
του σε συν εργασία µε την  Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και συγκέν -
τρωσε 173 αγόρια και κορίτσια (καταγράφηκαν  πέν τε
απουσίες της τελευταίας στιγµής). Η επιδείν ωση των
καιρικών  συν θηκών  έφερε αλλαγές στο αρχ ικό
πλάν ο, όµως το πρόγραµµα κύλησε οµαλά µε τη
φυσιολογική µικρή καθυστέρηση. Τα χ ρυσά µετάλλια
κατέκτησαν  ο ∆ηµήτρης Στάµου στους Νέους άν δρες,
ο Κων σταν τίν ος Στάµου στους ν έους, η Ιωάν ν α Γερ-
ασιµάτου στις ν εάν ιδες, ο Αλέξαν δρος Μαδέσης
στους παίδες, η Ευαγγελία Μεραµβελλιωτάκη στις κορ-
ασίδες, ο Κων σταν τίν ος Μηλικούδης στους παµ-
παίδες, η Χρυσούλα Καµπουράκη στις παγκορασίδες
και ο Γιάν ν ης Κιοσέλογλου στους µίν ι παµπαίδες. Το
σκην ικό, που τόν ισε περισσότερο τη γεν ικά ελκυστι-
κή εικόν α ήταν  η βιν τεοσκόπηση του τουρν ουά από
το site Sportshero. Βρέθηκε µε τρεις κάµερες στο
γυµν αστήριο, κάλυψε πολύ µεγάλο κοµµάτι των
αγών ων  και θ' αν αρτήσει στο y outube περισσότερα
από 300 παιχ ν ίδια! Θετική και η κίν ηση της οµο-
σπον δίας ν α δίν ει από φέτος µετάλλια και στους τρεις
πρώτους (τρεις πρώτες) των  αγών ων  «παρηγοριάς».

Στα 12 τραπέζια της σάλας και τις συν ολικά οκτώ
κατηγορίες η δράση κράτησε περισσότερες από 20
ώρες. Οι τρεις από τις κατηγορίες έγιν αν  µόν ο την
Κυριακή. Για τους µίν ι παµπαίδες και τους Νέοι άν δρ-
ες ήταν  προγραµµατισµέν ο, αλλά για τις ν εάν ιδες
ήταν  έκτακτο. Τα κορίτσια επρόκειτο ν ’ αγων ιστούν
από το απόγευµα του Σαββάτου, όµως ο καιρός χ ειρ-
οτέρεψε και υπήρχ αν  και οδηγίες από την  αστυν οµία
ν α µη γίν ον ται άσκοπες µετακιν ήσεις. Η διοίκηση της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και η γραµµατεία του τουρν ουά ήταν  σε
εγρήγορση από το πρωί, εν ηµερών ον ταν  συν εχ ώς
για τις αλλαγές του καιρού και το απόγευµα αποφ-
ασίστηκε η αν αβολή των  αγών ων  του Σαββάτου στις
ν εάν ιδες για την  ασφάλεια των  συµµετεχ όν των .
Φυσικά τα ωράρια τροποποιήθηκαν  και σε άλλες κατ-
ηγορίες, όµως η ροή του προγράµµατος πήγε καλά και
την  Κυριακή.

Όπως δηµοσίευσε το nov asports.gr, στους Νέους
άν δρες αν αδείχ τηκε ν ικητής ο 18άχ ρον ος ∆ηµήτρης
Στάµου, που το περασµέν ο καλοκαίρι αγων ίστηκε µε
την  εθν ική οµάδα ν έων  στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα.
Το 1ο φαβορί έδωσε συν αρπαστικό τελικό µε τον
συν οµήλικό του Κων σταν τίν ο Λυκοστράτη και επι-
κράτησε µε 3-2 και στην  παράταση του 5ου σετ (11-
8, 14-16, 11-7, 9-11, 12-10). Στα πέν τε σετ πήγε και

ο αγών ας για τις θέσεις 3-4 µε τον  Αν δρέα Παµβο-
υξόγλου ν α κάµπτει τον  Φώτη Αρβαν ίτη.

Σε Cδικό της έδαφος η οικογέν εια Στάµου είχ ε κι
άλλη επιτυχ ία στο τουρν ουά. Ο Κων σταν τίν ος Στά-
µου, αδερφός του ∆ηµήτρη, κατέκτησε το τρόπαιο
ν ικών τας στον  τελικό τον  Γεράσιµο Πετρή µε 3-0 σετ
(11-8, 11-7, 13-11). Να προστεθεί ότι έµειν αν  έξω
από τα µετάλλια τα δύο πρώτα φαβορί του όπεν  ο
Γιάν ν ης ∆αµιαν ής και ο Γεράσιµος Χατζηλυγερούδης
αν τίστοιχ α. Τον  ∆αµιαν ή τον  ν ίκησε στην  8άδα ο
Αλέξιος Κουλουριώτης µε 3-1 και τον  Χατζηλυγερούδη
στον  ίδιο γύρο ο Αλκιβιάδης Σταµατούρος µε 3-0 σετ.

Το ν ούµερο 1 φαβορί κατηγορίας κυριάρχ ησε και
στις ν εάν ιδες. Η Ιωάν ν α Γερασιµάτου έδωσε άµεσα
συν έχ εια στις περσιν ές πρωτιές της και στον  τελικό
έκαµψε τη Στέλλα Γαβαλά µε 3-1 σετ (11-8, 10-12, 11-
1, 11-7). Στα πέν τε σετ κρίθηκε ο «µικρός» τελικός µε
τη ∆έσποιν α Μυτακίδου ν α ξεπερν ά την  Ευαγγελία
Τρωαδίτη.

Στους παίδες επικράτησε το ν ούµερο 2. Ο 13χ ρο-
ν ος Αλέξαν δρος Μαδέσης ν ίκησε στον  τελικό τον
Ευστάθιο Μαν ωλόπουλο (6-11, 11-5, 11-9, 11-4) και
πρόσθεσε αυτή τη διάκριση στα περσιν ά χ ρυσά του
µετάλλια.

Το κύπελλο στις κορασίδες σήκωσε η Ευαγγελία
Μεραµβελλιωτάκη. Ήταν  ν ούµερο 1 της κατηγορίας,
αλλά η επιτυχ ία της δεν  περιγράφεται έτσι απλά. Ο
λόγος είν αι ότι η Μεραµβελλιωτάκη βρίσκεται στο 12ο
έτος της ηλικίας της και µόλις µπήκε στη συγκεκριµέν η
ηλικιακή κατηγορία. Στον  τελικό έκαµψε µε 3-1  σετ τη
Μαρία ∆ηµητρίου (11-9, 11-6, 9-11, 11-7).

Στους παµπαίδες ο Κων σταν τίν ος Μηλικούδης
δικαίωσε τα προγν ωστικά, που τον  ήθελαν  ν α έχ ει
τον  πρώτο λόγο. Ο αθλητής της Φιλίας Ορεστιάδας
έφτασε στον  τίτλο χ ωρίς ν α χ άσει σετ. Στον  τελικό
επιβλήθηκε του Παν αγιώτη Ατσικπάση µε 3-0 (11-7,
11-8, 11-9). Ο τελευταίος έκαν ε επίσης εξαιρετική
πορεία, καθώς δεν  ήταν  µέσα στα 9 φαβορί των
οµίλων .

Στις παγκορασίδες παν ηγύρισε το πρώτο της
χ ρυσό µετάλλιο στον  θεσµό η Χρυσούλα Καµπο-
υράκη. Άρχ ισε ως ν ούµερο 2 των  αγών ων . Στον
τελικό κατέβαλλε µε 3-1 σετ τη Φαµπιόλα Νουρέ από
τη Χίο, η οποία δεν  ήταν  µέσα στα πρώτα φαβορί (11-
5, 8-11, 11-5, 11-4). Και ν α σηµειωθεί σε αυτό το
σηµείο ότι στην  πορεία άλλαξαν  τα πράγµατα και µε
το ν ούµερο 1 του όπεν , καθώς η ∆έσποιν α Καν ταρά
από το Ρουφ 80 ν ίκησε στα γκρουπ µε 3-1 τη Χιώτισ-
σα Βασιλική Μπουλά και πήγε εκείν η στην  κορυφή

του ταµπλό. Το 1ο φαβορί αποκλείστηκε τελικά στα
προηµιτελικά από τη Ζωή Καζάκου.

Τέλος, στους µίν ι παµπαίδες, δηλαδή στα παιδιά
µέχ ρι την  3η δηµοτικού, πρώτευσε ο Γιάν ν ης Κιοσέ-
λογλου. Ο µικρός από τον  Ποσειδών α Λουτρακίου
ξεπέρασε στον  τελικό τον  Κων σταν τίν ο Αλεξούδη µε
3-1 σετ (6-11, 11-7, 12-10, 11-9).

Απονοµές και βραβεύσεις 

Ιδιαίτερη στιγµή αποτέλεσε η βράβευση του προ-
πον ητή του Γ.Α.Σ. Ελευσίς Γιάν ν η Λογοθέτη. Ο παλι-
ός διεθν ής αθλητής συµπλήρωσε φέτος 40 χ ρόν ια
παρουσίας στο σωµατείο και η διοίκηση του Γ.Α.Σ.
τον  τίµησε µε κίν ηση-έκπληξη για την  τεράστια προ-
σφορά του. Για την  απον οµή του όµορφου αν αµ-
ν ηστικού, που ετοίµασε ο σύλλογος, προσκλήθηκε
και παρέστη στο γυµν αστήριο η αδερφή του Λογοθ-
έτη, Αγγελική, επίσης παλιά πρωταθλήτρια στην  επι-
τραπέζια αν τισφαίριση (είχ αν  και µαζί παν ελλήν ιες
επιτυχ ίες στο διπλό µικτό).

Αν τιληπτή επίσης, σε ευδιάκριτο σηµείο του γυµν α-
στηρίου µία άλλη τιµητική κίν ηση των  αν θρώπων  του
Γ.Α.Σ.Ε.. Από την  αρχ ή της αγων ιστικής περιόδου
έβαλαν  στο κέν τρο της σάλας µεγάλη φωτογραφία του
δις πρωταθλητή Ευρώπης στο απλό ν έων  Γιάν ν η
Σγουρόπουλου, ο οποίος προέρχ εται από τις τάξεις
του συλλόγου. Είν αι αν άµεσα σε φωτογραφίες Ελλή-
ν ων  και ξέν ων  πρωταθλητών , γράφει στο κάτω µέρος
«πρωταθλητής Ευρώπης 2017 και 2018 στο απλό
ν έων » και θα βρίσκεται πάν τα εκεί σε έν δειξη τιµής
για τις τεράστιες διακρίσεις του Ελευσίν ιου άσου.

Τις απον οµές των  επάθλων  στους ν ικητές έκαν αν
ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας-Μαγούλας Γιώργος Τσουκαλάς
στους Νέους άν δρες και τους µίν ι παµπαίδες, ο πρόε-
δρος του Γ.Α.Σ.Ε. Γιώργος Παγών ης στις ν εάν ιδες και
τους έφηβους, ο έφορος του τοπικού σωµατείου Χρή-
στος Στάµου στις παγκορασίδες και τους παµπαίδες
και ο πρόεδρος της Τεχ ν ικής Επιτροπής της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Παν αγιώτης Τζόβολος στους παίδες και
τις κορασίδες.

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙΡΟ 
Με ενθουσιασµό διεξήχθη το 7ο όπεν στην Ελευσίνα για τα φετινά 
αναπτυξιακά πρωταθλήµατα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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
Βιοµηχανία
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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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Μ
πορεί η “ψηφιακή ωριµότητα” ν α είν αι βασικό
εφόδιο για την  επιβίωση µιας επιχ είρησης στη
σηµεριν ή εποχ ή, ωστόσο, οι ίδιες οι εταιρείες

δίν ουν  µεγάλο αγών α, προκειµέν ου ν α είν αι ψηφιακά
ώριµες. Σύµφων α µε το “Cy ber Ready  Barometer” της
Vodaf one, µόν ο µία στις τέσσερις εταιρείες έτοιµη για
τη ν έα ψηφιακή εποχ ή. 

Συγκεκριµέν α, µόλις το 24% των  επιχ ειρήσεων ,
παγκοσµίως, θεωρούν ται σήµερα έτοιµες ν α αν τιµε-
τωπίσουν  την  τεράστια πρόκληση της ψηφιακής ασφ-
άλειας. Κι αυτό δεν  ισχ ύει µόν ο για τις εταιρείες, που
κατοικοεδρεύουν  σε ψηφιακά αν αδυόµεν ες αγορές.
Ισχ ύει και για επιχ ειρήσεις, που έχ ουν  την  έδρα τους
επί ευρωπαϊκού, για παράδειγµα, εδάφους, όπως οι
βρεταν ικές εταιρείες, οι οποίες θεωρούν ται από τις
πιο “digital ready ” του πλαν ήτη. 

Εν τούτοις, οι προκλήσεις της ψηφιακής ασφάλειας
είν αι τόσο µεγάλες, που -σύµφων α µε το “Cy ber
Ready  Barometer”- (µια έκθεση για τη µέτρηση του
τρόπου µε τον  οποίο οι επιχ ειρήσεις προχ ωρούν
προς την  ψηφιακή εποχ ή)- που ακόµη και οι εταιρίες
σε ψηφιακά ώριµες αγορές δεν  µπορούν  ν α τις ικα-
ν οποιήσουν . 

Μόλις το 24% των  επιχ ειρήσεων , παγκοσµίως, θεω-
ρούν ται έτοιµες για τις προκλήσεις της ψηφιακής ασφ-
άλειας

Όπως προκύπτει από το σχ ετικό report, ο µέσος
όρος των  βρεταν ικών  εταιρειών  όσον  αφορά την
ψηφιακή τους ωριµότητα είν αι 46/100, µε έν α ποσο-
στό µόλις 34% των  εταιρειών  ν α κατακτούν  τον  τίτλο
“Adv anced’ status”. 

Πάν τως, αν  και λίγες, οι εταιρείες που καταφέρν ουν
ν α είν αι “Cy ber Ready ” πετυχ αίν ουν  πολύ καλύτερ-
ες οικον οµικές επιδόσεις: για παράδειγµα, σύµφων α
µε τη σχ ετική έρευν α, το 47% των  “ψηφιακά έτοιµων ”
επιχ ειρήσεων  καταφέρν ει ν α αυξάν ει τα ετήσια του
έσοδα κατά τουλάχ ιστον  5% τους τελευταίους 12
µήν ες.

Ψηφιακή ασφάλεια

Το θέµα της ψηφιακής ασφάλειας είν αι βασικό προ-
απαιτούµεν ο προκειµέν ου µια εταιρεία ν α θεωρείται -

και ν α είν αι - ψηφιακά έτοιµη. Οι ίδιοι οι καταν αλωτές
θεωρούν  την  ψηφιακή ασφάλεια βασικό παράγον τα
που κρίν ει την  ωριµότητα µιας εταιρείας. 

Αυτή η εικόν α είν αι ιδιαίτερα έν τον η σε “ώριµες”
τεχ ν ολογικά αγορές, όπως αυτή της Μεγάλης Βρε-
ταν ίας, όπου περίπου έν ας στους δυο εργαζοµέν ους
(το 43% του προσωπικού) χ ρησιµοποιεί τη δική του
συσκευή στον  χ ώρο εργασίας (Bring Your Own
Dev ice). Σηµαν τικό ποσοστό των  χ ρηστών , που
χ ρησιµοποιούν  smartphones ή προσωπικούς υπολο-
γιστές για επαγγελµατικούς σκοπούς, θα µπορούσε
ν α θεωρηθεί απειλή για τον  οργαν ισµό.

Το αίσθηµα της ψηφιακής ασφάλειας, αν  και θεωρ-
είται κοµβικό, δεν  µπορεί ν α εµποδίσει την  εµπέδω-
ση της ψηφιοποίησης από τους καταν αλωτές: ο µέσος
καταν αλωτής χ ρησιµοποιεί, σήµερα, εν ν έα διαφορετι-
κές συν δεδεµέν ες συσκευές στο σπίτι και έν τεκα δια-
φορετικές ηλεκτρον ικές υπηρεσίες, που κυµαίν ον ται
από ηλεκτρον ικές τραπεζικές συν αλλαγές έως εφαρ-
µογές για παιχ ν ίδια και γυµν αστική. 

Οι αν ησυχ ίες είν αι οι υψηλότερες όσον  αφορά την
ασφάλεια των  κιν ητών  συσκευών  (83%) και των  υπο-
λογιστών  (82%), αλλά και ν εότερες συσκευές όπως οι
βοηθοί φων ής (60%) και οι έξυπν οι εγχ ώριοι έλεγχ οι
(53%).

ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

H 34η δράση χωρίς µεσάζοντες
µεταφέρεται το Σάββατο 6/10

Η προγραµµατισµένη 
για το Σάββατο 29-9-2018 δράση του

κινήµατος χωρίς µεσάζοντες 
αναβλήθηκε για το 

επόµενο Σάββατο 6/10/2018, εξαιτίας
των καιρικών φαινοµένων.

Έρευνες - Μελέτες
Mόνο 1 στις 4 εταιρείες έτοιµη για την ψηφιακή εποχή!



14-θριάσιο Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018  

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβα-
τοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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, κλι-

µατισµός, ανακαινισµένο, ανα-
καίνιση '15, τιµή 250€, συζητή-
σιµη  6949629435

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

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 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 γκαρσο-
νιέρα 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 Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 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
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. 
Κιν. 6979244790

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

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για

µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

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

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 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 συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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  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

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974410178

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



Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018                                                                                                                                                            θριάσιο-15  

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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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ΤΤΤΤοοοουυυυ    ΚΚΚΚέέέέννννττττρρρροοοουυυυ    ΗΗΗΗµµµµεεεερρρρήήήήσσσσιιιιααααςςςς
ΦΦΦΦρρρροοοοννννττττ ίίίίδδδδααααςςςς     ΗΗΗΗλλλλιιιικκκκιιιιωωωωµµµµέέέέννννωωωωνννν
((((ΚΚΚΚΗΗΗΗΦΦΦΦΗΗΗΗ))))     ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννώώώώνννν

Ε
νηµέρωση για, τη λειτουργία, τις υπηρ-
εσίες, τους ωφελούµενους, τους στόχους
και τις υποδοµές του Κέντρου Ηµερήσιας

Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) ∆ήµου Αχαρνών. 

Το έργο "Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιω-
µένων – ΚΗΦΗ" ∆ήµου Αχαρνών υλοποιείται από
τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών στο πλαίσιο του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράµµατος
Αττικής 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότ-
ητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων –
∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής", µε κωδικό
ΟΠΣ (ΜΙS) 5002020. 

Ωφελούµενοι των υπηρεσιών που παρέχει το
ΚΗΦΗ είναι ηλικιωµένοι 3ης και 4ης ηλικίας που
διαµένουν στον ∆ήµο Αχαρνών και βάσει κριτ-
ηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων,
αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα λόγω
κινητικών δυσκολιών, άνοιας, κ.α. και τα άτοµα
του περιβάλλοντος που τους φροντίζουν αντιµε-
τωπίζουν σοβαρά οικονοµικά και κοινωνικά προβ-
λήµατα. 

Στο χώρο του ΚΗΦΗ παρέχονται καθηµερινά:

• Σίτιση (πρωϊνό – µεσηµεριανό)
• Νοσηλευτική φροντίδα
• Ατοµική υγιεινή
• Προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης
• Περίπατοι – Εκδηλώσεις
• Μεταφορά από και προς το ΚΗΦΗ για τους

φιλοξενούµενους

Το ΚΗΦΗ στελεχώνεται από άρτια καταρτισµένο
και έµπειρο επιστηµονικό και βοηθητικό προσω-
πικό:

• Νοσηλεύτρια
• Κοινωνικοί Φροντιστές 
• Βοηθητικό προσωπικό
• Οδηγός 

…το οποίο παρέχει καθηµερ-
ινά και µε µεγάλη φροντίδα
ποιοτικές υπηρεσίες στην
ευαίσθητη αυτή οµάδα των
συµπολιτών µας.

Για την καλύτερη λειτουργία
της δοµής το πρόγραµµα επο-
πτεύεται από Κοινωνική Λειτο-
υργό και συνεργάζεται µε όλες
τις κοινωνικές δοµές
εξυπηρέτησης  ηλικιωµένων
που λειτουργούν στην περ-
ιοχή.

Στόχος του Προγράµµατος:
• Να παραµείνουν οι ηλικιω-

µένοι µε προβλήµατα υγείας
στο οικείο περιβάλλον τους

• Να απολαµβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
και αυτόνοµης διαβίωσης

• Να παραµείνουν οικογενειακά και κοινωνικά
ενεργοί

• Να ενισχυθούν οι οικογένειες που αντιµε-
τωπίζουν προβλήµατα οικονοµικά, κοινωνικά, κ.α
έτσι ώστε να συνεχίσουν όσο το δυνατόν πιο
οµαλά την οικογενειακή, εργασιακή και κοινωνική
τους ζωή.

∆ιεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 10 & Ελένης –
Κόκκινος Μύλος

Τηλέφωνο: 216 8002 456
Ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή

7:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ.
Το κτίριο στο οποίο συνεχίζει τη λειτουργία του

το ΚΗΦΗ, πληροί τους όρους και προϋποθέσεις
προσβασιµότητας σε ΑΜΕΑ.  


