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

TΟ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
Επισκέφθηκε η επίτροπος περιφερειακής
πολιτικής της Ε.Ε. Κορίνα Κρέτσου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
∆ΗΜΑΡΧΟΙ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ :

Ονόµατα
και
παρασκήνιο…
σελ. 2

Κυριάκος Μητσοτάκης:
«Οφείλουµε να γίνουµε
καλύτεροι. Οφείλουµε να
αλλάξουµε. Μόνο έτσι
θα διαµορφώσουµε την
κοινωνία που µας αξίζει»

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

σελ. 3

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου στις 20:30, µε ελεύθερη είσοδο
σελ. 3
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σελ. 2

ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ∆ΡΟΜΟ
ΨΑΘΑΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ
ΚΥΚΛΩΝΑ

Παρουσίαση της
ανδρικής οµάδας
του Μανδραϊκού
Λαµπρή εκδήλωση
στο Πνευµατικό Κέντρο
Μάνδρας µε βράβευση του
Θανάση Μαρτίνου

σελ. 2-10

σελ. 9

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Συµεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833
Ελευσίνα
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κουγιουµτζόγλου 1 - Πλατεία Εθν Αντιστάσεως,
2105561131
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965
Χαϊδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου
- ∆άσος, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 21
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά
Μεθοδία

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

Υποψήφιοι δήµαρχοι Ελευσίνας:

Ονόµατα και παρασκήνιο…

Κ

αθώς πλησιάζουµε προς το
τέλος του µήνα,
θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει
το τοπίο στις τις υποψηφιότητες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του
2019 και στην περιοχή
µας.
Απο τη στιγµή που οι
εκλογές διεξάγονται τον
ερχόµενο Μάιο, πρέπει
να υπάρχει αρκετός χρόνος ωστε οι υποψήφιοι
να οργανώσουν καταλλήλως τον προεκλογικό
τους αγώνα.

Τι συµβαίνει στον ∆ήµο Ελευσίνας;

Ανάµεσα στα άλλα,ο επόµενος δήµαρχος Ελευσίνας θα είναι και δήµαρχος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021, µε ο,τι συνεπάγεται
αυτό. Σίγουρη υποψηφιότητα είναι του νυν
δηµάρχου κου Γεωργίου Τσουκαλά. Ερωτηµατικά
πλανώνταν µέχρι πρόσφατα γύρω την υποψηφιότητα του πρώην αντιδηµάρχου οικονοµικών του
δήµου κου Αθανάσιου Μαυρογιάννη. Ωστόσο σε
επικοινωνία που είχε το «Θ» µαζί του,ο ίδιος επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του.
Σίγουρη και η υποψηφιότητα του Αργύρη
Οικονόµου

Ασφαλείς πληροφορίες κάνουν λόγο για σίγουρη
υποψηφιότητα του κου Αργύρη Οικονόµου ο
οποίος αναµένεται να συσπειρώσει πολλά άτοµα
ακόµα απο διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.
Ακούγεται επίσης το όνοµα του κου Νίκου
Τσίτσου, ενώ δεν λείπει απο συζητήσεις κύκλων
της Ελευσίνας και η υποψηφιότητα του κου Γιώργου Ηλιόπουλου.
Σηµειώνουµε πως εδώ και µεγάλο διάστηµα έχει
θέσει δηµόσια την πρόθεσή του για υποψηφιότητα
και ο κος Γιώργος Ψούνης.

Σίγουρα θα υπάρξει αυτόνοµη υποψηφιότητα
µε στήριξη του ΚΚΕ.

Μην εκπλαγείτε αν προκύψουν κι άλλες υποψηφιότητες καθώς η αλλαγή του εκλογικού νόµου δίνει
τη δυνατότητα σε πολλούς υποψήφιους να έχουν
καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις µε τη δηµιουργία
συνεργασιών.

Στάση αναµονής για στήριξη υποψηφίου απο
τη Νέα ∆ηµοκρατία
Ασφαλείς πηγές κάνουν λόγο πως αν υπάρξουν
περισσότερες απο µία υποψηφιότητα απ τον χώρο
της Ν∆, είναι σίγουρο πως το κόµµα θα επιλέξει να
µην στηρίξει κάποιον υποψήφιο, αφήνοντας την
τοπική κοινωνία να επιλέξει.

Αποκαλύψεις σχετικά µε την στάση της Τοπικής
Οργάνωσης Ν∆ Ελευσίνας προµήνυε χθεσινή
ανάρτηση του προέδρου της ∆ΗΜΤΟ Λεωνίδα
Γεωργόπουλου, µέσω της προσωπικής του
σελίδας:
«Επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα από
κάποιους καλοθελητές, η Τοπική Οργάνωση Ν∆
Ελευσίνας δεν θα απέχει από τις επερχόµενες
δηµοτικές (και όχι µόνο) εκλογές! Όλα στην ώρα
τους Πλησιάζει η ώρα των αποκαλύψεων»
Ε. Λιάκος

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

Ο

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου στις 20:30, µε ελεύθερη είσοδο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και µέλος του ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου προσκαλεί όλους τους ∆ηµότες, στα Εγκαίνια λειτουργίας του Αγροκήπιου, που θα γίνουν µε µια µεγάλη
Συναυλία, µε έργα του Μάνου Χατζιδάκι, από τον
κύκλο, «Στις αγορές του Μάνου Χατζιδάκι», το Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018 στις 20:30µ.µ.
Χρόνια µετά την ιστορική συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι στον Ασπρόπυργο, οι βασικοί ερµηνευτές του
έργου του, Έλλη Πασπαλά και Ηλίας Λιούγκος σε
ενορχήστρωση της Στέλλας Κυπραίου, επιστρέφουν
για µια µοναδική βραδιά µε τραγούδια του µεγάλου
συνθέτη, στο αµφιθέατρο του Αγροκήπιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ
∆ΡΟΜΟ ΨΑΘΑΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΣΟΥΡΕΣ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Μ

ετά από πρόσκληση της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής πραγµατοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2018 σύσκεψη και επιτόπια επίσκεψη στον χώρο του αντιπληµµυρικού έργου «Εκτροπή του χειµάρρου Αγ. Αικατερίνης και διευθέτηση χειµάρρου Σούρες Θριάσιου» που εκτελείται
από την Περιφέρεια Αττικής. Στη συνάντηση συµµετείχε αντιπροσωπεία του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας
µε επικεφαλής τον αντιδήµαρχο κο Π. Ρόκα.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση , εκ µέρους του ∆ήµου επισηµάνθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών εκτέλεσης του έργου ώστε να θωρακισθεί το
συντοµότερο δυνατόν η Μάνδρα από νέες πληµµύρες
εν όψει και του επερχόµενου χειµώνα.
Παράλληλα τονίσθηκε, τόσο στην επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφέρειας όσο και στον ανάδοχο του έργου,
ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών και ειδικότερα στο
τµήµα της εκτροπής του χειµάρρου της Αγ. Αικατερίνης
η οποία διέρχεται από τις οδούς Κάλβου και Καλαβρύτων θα πρέπει απαραιτήτως:
Να εξασφαλισθεί η λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ύδρευσης τόσο προσωρινά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όσο και µετά
την ολοκλήρωσή τους
Να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την µικρότερη δυνατή επιβάρυνση των κατοίκων που διαµένουν στις οδούς από τις οποίες διέρχεται το έργο.
Να υπάρξει έγκαιρη και υπεύθυνη ενηµέρωση των κατοίκων για τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
Η βούληση του ∆ήµου είναι να υποστηρίξει µε κάθε
διαθέσιµο τρόπο, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του,
την εκτέλεση του έργου που είναι έργο ζωής για την
Μάνδρα, ώστε να υπερκερασθεί κάθε εµπόδιο που
µπορεί να προκύπτει και που µπορεί να καθυστερήσει
την πορεία των εργασιών.
Ωστόσο επειδή πρόκειται για µία µεγάλη µεγέθους
τεχνική παρέµβαση, ο ∆ήµος θα παρακολουθεί
συνεχώς και από κοντά την εξέλιξή της ώστε να
αποτραπεί κάθε αρνητική συνέπεια που θα επηρεάσει µακροχρόνια την εύρυθµη λειτουργία
της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων
της.

Κ

ατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων του 3ηµέρου 2830 Σεπτεµβρίου 2018, λόγω κατολισθήσεων, κατακλίσθηκε µε
βράχους, που κατακρηµνίσθηκαν από τα πρανή η παραλιακή
οδός Ψάθας – Αλεποχωρίου, για άλλη µία φορά.
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας έλεγξαν ξανά τα µέτρα απαγόρευσης της διέλευσης από το δρόµο (
εµπόδια και οδοσήµανση µε την οποία ενηµερώνονται οι πολίτες για την απαγόρευση διέλευσης) διότι όπως έχει αρχικά επισηµανθεί προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Παράλληλα η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή στο Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών, µε την οποία ζητείται η άµεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης της πρόσβασης στην Ψάθα
από το Αλεποχώρι και κατ’ επέκταση από την Αθήνα µε την επισήµανση ότι όσο το πρόβληµα παραµένει,
πέραν των κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή, επιφέρει καταστροφικές συνέπειες και στην οικονοµική ζωή
του τόπου.
Είναι ένα έργο άκρως απαραίτητο για την ασφαλή πρόσβαση στην Ψάθα αλλά και το Πόρτο Γερµενό, µε δεδοµένο
ότι και η πρόσβαση µέσω ΠΕΟΑΘ έχει καταστεί ιδιαίτερα προβληµατική, καθώς η ΠΕΟΑΘ κλείνει µετά από κάθε έντονο καιρικό φαινόµενο.Μετά το πρόσφατο συµβάν και ενόψει του επερχόµενου χειµώνα γίνεται πλέον σε όλους αντιληπτό ότι είναι άκρως επείγουσα η ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίλυση του προβλήµατος εκ µέρους της Πολιτείας,
που είναι και η µοναδική αρµόδια να αντιµετωπίσει ένα τόσο σύνθετο έργο.Ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας δηλώνει ότι
θα επιµείνει σε αυτή την κατεύθυνση µε όλες του τις δυνάµεις.

Ο

Κ. Μητσοτάκης: Οφείλουµε να γίνουµε καλύτεροι
για να διαµορφώσουµε την κοινωνία που µας αξίζει

ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατί ας,
Κυρι άκος Μητσοτάκης, απεύθυνε
από τη γενέθλι α εκδήλωση της
"γαλάζι ας" παράταξης το µήνυµα της πανστρατι άς σε ολόκληρη την κοι νωνί α.
"Η αλλαγή εί ναι µονόδροµος. Εί ναι ο µόνος
τρόπος να απαντήσουµε σε αυτούς που
αµφι σβητούν τη δυνατότητά µας να δι ευρυνθούµε. Όταντο πράξαµε πετύχαµε αποτελέσµατα πέρα από τι ς προσδοκί ες µας. Ανανεώνουµε το κόµµα, ενώνουµε τους Έλληνες,
πάµε τηνΕλλάδα µπροστά. Στόχος µας εί ναι το χτί σι µο µί ας κοι νωνί ας,
που δί νει σε όλους ευκαι ρί ες. Σχεδι άζουµε µί α οι κονοµί α µε λι γότερους φόρους και ει σφορές. Με περι σσότερες επενδύσει ς. Μί α Ελλάδα
µε ηγετι κό ρόλο στην περι οχή. Μαζί ανανεώνουµε τη Νέα ∆ηµοκρατί α",
τόνι σε ο αρχηγός της αξι ωµατι κής αντι πολί τευσης. "Η Ν∆ αλλάζει . Το
πράττει , όµως, χωρί ς να ξεχνά τι ς ρί ζες της. Τι µώντας την ι στορί α της.
Η Ν∆ εί ναι έτοι µη να αλλάξει την Ελλάδα", επεσήµανε.
Εκλογές, για να πάει η χώρα µπροστά

Αποτυπώνοντας µε τα πλέον µελανά χρώµατα τη δι αµορφωθεί σα
κατάσταση της ελληνι κής οι κονοµί ας και βάλλοντας ευθέως κατά του
αφηγήµατος Τσί πρα περί της "καθαρής εξόδου" από τα Μνηµόνι α, ο κ.
Μητσοτάκης παροµοί ασε τη χώρα επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε φτερό
στον άνεµο. Γι α να φέρει και πάλι µε ένταση στο προσκήνι ο το αί τηµα
γι α άµεση προσφυγή σε εκλογές.
"Η χώρα θυµί ζει φτερό στον άνεµο. Η πατρί δα µας βρί σκεται εκτός
αγορών, οι κί νδυνοι γι α την οι κονοµί α πολλαπλασι άζονται . Αυτή η αβεβαι ότητα δε µπορεί να συνεχι στεί άλλο. Η χώρα πρέπει να οδηγηθεί το
συντοµότερο δυνατό σε εκλογές. Μόνο µί α ι σχυρή επι κράτηση της Ν∆ θα
δώσει στην Ελλάδα το κλει δί της ανάκτησης της εµπι στοσύνης. Στην ανι κανότητα αυτής της κυβέρνησης θα αντι παραβάλουµε τη σοβαρότητα.
Εµεί ς θα πάµε την Ελλάδα µπροστά. Σήµερα ζούµε τι ς τελευταί ες
ηµέρες µί ας τραγι κής εποχής. Όµως, οι δηµοκρατι κοί πολί τες θα
κάνουν το καθήκον τους. Θα τους δι ώξουν όπως τους αξί ζει ", ήταν η χαρ-

ακτηρι στι κή αποστροφή του προέδρου της
Νέας ∆ηµοκρατί ας.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνι σε ότι γι α τη "γαλάζι α"
παράταξη οι εκλογές εί ναι η σύγκρουση δύο
κόσµων. "Από τη µί α η Ελλάδα της εξωστρέφει ας. Η παραγωγι κή Ελλάδα Από την άλλη, η
Ελλάδα της εσωστρέφει ας. Με τη µεσαί α τάξη
να συνθλί βεται . Η Ν∆ πρέπει να απελευθερώσει τι ς δηµι ουργι κές δυνάµει ς", τόνι σε.

Η Ν∆ ανοίγεται σε ολόκληρη την κοινωνία

Εστι άζοντας στο νέο σύµβολο της Νέας ∆ηµοκρατί ας, ο Κυρι άκος
Μητσοτάκης επεσήµανε πως δεί χνει ότι η παράταξη θα εί ναι ανοι χτή
στην κοι νωνί α και στι ς νέες ι δέες.
"Η Ν∆ θέλει να ενώσει όλους τους Έλληνες. Το "Ν" της δι αρκούς νεότητας. Το "∆" της ∆ηµοκρατί ας. Τυλί γεται από το γαλάζι ο φόντο της
πατρί δας. Από το λευκό φως. Το και νούρι ο σήµα µας ξεχωρί ζει . Ένα
σήµα που δεί χνει πως κάθε Έλληνας µπορεί να προβάλει επάνω του
τι ς δι κές του ελπί δες. Η Ν∆ ανανεώνει την ι δεολογί α της. Αλλάζει . Η Ν∆
ενώνει ι δέες, αξί ες, πρόσωπα, οράµατα. Αυτή εί ναι η σηµερι νή νέα
Νέα ∆ηµοκρατί α. Ένα κόµµα ζωντανό. Ανοι χτό στους πολί τες. Σε αυτήν
την ανανεωµένη Ν∆ καλώ όλους τους πολί τες. Να κάνουµε µαζί πράξη
την αναγέννηση της χώρας", σηµεί ωσε ο αρχηγός της αξι ωµατι κής αντι πολί τευσης. Το κάλεσµα της συµπόρευσης εστί ασε, κατά κύρι ο λόγο,
σε δύο κατευθύνσει ς. "Απευθύνοµαι σήµερα σε όλους εκεί νους που µας
ψήφι σαν από το 2004 και µετά, πολλοί µας εγκατέλει ψαν στην πορεί α.
Ήρθε η ώρα να γυρί σουν σπί τι τους. Απευθύνοµαι στον απογοητευµένο
κόσµο της αρι στεράς και της κεντροαρι στεράς. Η χώρα χρει άζεται
µί α νέα εθνι κή συµπόρευση. Η Ελλάδα θέλει ένα σχέδι ο αλήθει ας.
Μαζί µπορούµε να πάµε µπροστά. Η Ν∆ θα εί ναι κυβέρνηση όλωντων
Ελλήνων", ανέφερε ο Κυρι άκος Μητσοτάκης, µε το βλέµµα του να στρέφεται σε όλες τι ς προοδευτι κές δυνάµει ς της χώρας. "Εί µαστε πολλοί
λί γοι , γι α να εί µαστε µοι ρασµένοι . Μπορούµε να πάµε όλοι µαζί την
Ελλάδα µπροστά", ανέφερε.

4-θριάσιο

Αντίθετη στις συµπτύξεις τµηµάτων
η Ένωση Γονέων Αχαρνών

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Ανοιχτή η έκθεση Τροτύλη στο Παλαιό
Ελαιουργείο έως την Κυριακή 14/10

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως και την
Κυριακή 14 Οκτωβρίου.Τις ηµέρες και
ώρες λειτουργίας της έκθεσης διατίθεται
τo λεύκωµα “Τροτύλη” του φωτογράφου
Βαγγέλη Γκίνη.
Παλαιό Ελαιουργείο | Ώρες λειτουργίας
25.09 – 14.10
Τρίτη – Παρασκευή 18.00 – 22.00

Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού

Έγιν ε η έν αρξη των µαθηµάτων την 1η Οκτωβρίου στο Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο που διοργαν ών ει ο δήµος
Αγίων Αν αργύρων –Καµατερού σε συν εργασία µε την Έν ωση Γον έων .Το Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο λειτουργεί τα
έξι τελευταία χ ρόν ια, δίν ον τας την δυν ατότητα βοηθητικής διδασκαλίας στα παιδιά των δηµοτών που για οικον οµικούς λόγους δεν µπορούν ν α παρακολουθήσουν φρον τιστηριακά µαθήµατα. Φέτος θα λειτουργήσουν τµήµατα ∆ηµοτικού, Γυµν ασίου, Λυκείου, προπαρασκευής για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
∆ηλώσεις συµµετοχ ής µαθητών γίν ον ται στη διεύθυν ση της σχ ολικής µον άδας τους.
Το Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο λειτουργεί στο κτίριο του 2ου Γυµν ασίου Αγίων Αν αργύρων .
Τηλέφων α επικοιν ων ίας:Παν αγιώτα Καρκαλέτση, Εν τεταλµέν η Σύµβουλος για θέµατα Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου και Εθελον τισµού: 6946975007
Θαν άσης Καρελιώτης, Πρόεδρος της Έν ωσης Γον έων : 6981297916
Γραφείο ∆ηµότη: 210 2614400.

Σάββατο & Κυριακή 11.00 – 13.00 &
18.00 – 22.00
Είσοδος ελεύθερη
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
πληροφορίες:http://www.aisxylia.gr/even
t/trotyli/
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ΨΗΦΙΣΜΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &
ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

«Σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο Λαός
του ∆ήµου Μεγαρέων, µε ύψιστη οργή και αγανάκτηση αντιτίθεται και ∆ΙΑΦΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ στην
“Ίδρυση της πλωτής µονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας
στην θαλάσσια περιοχή της Κακιάς σκάλας” του
∆ήµου Μεγαρέων και καταγγέλλει προς κάθε
κατεύθυνση, τη συνεχιζόµενη χρόνια τώρα βάναυση
υποβάθµιση της ποιότητας Ζωής και την απαξίωση
της Ιστορικής Μεγαρίδας µε αρνητικές παρεµβάσεις
του κράτους, παρά τις αντίθετες θέσεις της τοπικής
κοινωνίας.
Η Μεγαρίδα, ως γνωστό, διαθέτει ισχυρά αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα σε βασικούς τοµείς της
οικονοµίας, όπως στον Πρωτογενή Τοµέα (Γεωργία,
Κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, αλιεία κ.λ.π.), στον
Πολιτισµό - Τουρισµό (αρχαιολογικό, Θρησκευτικό,
διατροφικό, θαλάσσιο, ορεινό κ.λ.π.) µε σοβαρές
προοπτικές Ανάπτυξης και δηµιουργίας βιώσιµων
θέσεων.
Παρά ταύτα η κεντρική διοίκηση αγνοώντας την
λαϊκή βούληση και τις θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης µε σχετικές ενέργειες και αποφάσεις της
συνεχίζει την υποβάθµιση της περιοχής.
Ενδεικτικά θυµίζουµε την τεράστια επιβάρυνση του τόπου µας µε:
• Τις τεράστιες και εξαιρετικά επικίνδυνες εγκαταστάσεις του υγροποιηµένου φυσικού αερίου στη
Ρεβυθούσα και την πρόσθετη σηµαντική επιβάρυνση
µε τις µετακινήσεις τεράστιων έµφορτων πλοίων
µεταφοράς του.
• Τον επίσης εξαιρετικά επικίνδυνο και πολλών
χιλιοµέτρων αγωγό διέλευσης φυσικού αερίου, που
στην κυριολεξία διασχίζει όλο τον κάµπο της Μεγαρίδας, που σηµειωτέον επέφερε την καταστροφή
χιλιάδων ελαιοδένδρων καθώς & δέντρων Πεύκης &
Ελάτης, αλλά και σηµαντική απαξίωση περιουσιών,
πολλών δηµοτών.
• Τις επίσης επικίνδυνες και µεγάλης έκτασης εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στο Πέραµα Μεγαρίδας.
• Τις εξίσου µεγάλης και υψηλής επικινδυνότητας
και επιβάρυνσης περιβάλλοντος εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ΕΛΠΕ και MOTOR OIL.
•Την αναλόγου επικινδυνότητας εγκατάσταση και
λειτουργία, σε έκταση 4 χιλ. στρεµµάτων του πεδίου
βολής όπλων καµπύλης τροχιάς
• Την απαξιωτική εγκάρσια κατάτµηση της Πόλης
και αποκοπής της από την θάλασσα µε τη διέλευση
δύο µεγάλων οδικών αξόνων (Παλαιάς & Νέας Εθνικής οδού ) και της σιδηροδροµικής γραµµής και την
ήδη κακώς λειτουργούσα µονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας
σε παρακείµενο θαλάσσιο χώρο.
Σήµερα διαφαίνεται ότι στο πλαίσιο της στρεβλής δήθεν οικονοµικής ανάπτυξης, σχεδιάζεται από
την κεντρική διοίκηση ένα νέο και εξαιρετικά καταστροφικό για το θαλάσσιο περιβάλλον και άκρως
υποβαθµιστικό για την περιοχή µας κτύπηµα.

Η “Ιδρυση πλωτής µονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας
εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων στην θέση Κακιά
Σκάλα”.
Η λειτουργία αυτής της δραστηριότητας κρίνεται
καταστροφική και επικίνδυνη για την περιοχή αφού
βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από τεράστιας
αρχαιολογικής αξίας µνηµεία, όπως είναι ο τάφος του
πρώτου Βασιλέως των Μεγάρων ΚΑΡ και οι Σκιρωνίδες Πέτρες, το “Σκιρώνειο Μουσείο” του διάσηµου Καλλιτέχνη Κώστα Πολυχρονόπουλου και
µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα .
Η τοπική αυτοδιοίκηση σχεδιάζει αποκλειστικά και
µόνο την Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, που θα
συµβάλλει θετικά και ουσιαστικά στην ανάταξη και
την αναβάθµιση της Κινέττας, που δοκιµάστηκε από
την τεράστια καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 και κάθε άλλη δραστηριότητα όχι µόνον
δεν συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή αλλά απαξιώνει και υποβαθµίζει το περιβάλλον.
Επιπροσθέτως, µε τις ΚΑΤΕYΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ και µε βάση την παρ. εε
του άρθρου 12 του Νόµου 4277/2014, ΦΕΚ
156/Α/01-09-2014, «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής – Αθήνας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η
ενεργοποίηση ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη
των αρχαιολογικών χώρων και της µοναδικής ιστορικής σηµασίας των ακτών του Αργοσαρωνικού, στις
οποίες συµπεριλαµβάνεται και η παράκτια ζώνη από
Πειραιά προς Σαλαµίνα– Κυνοσούρα , Ελευσίνα ,
Κακιά Σκάλα , Αφαία.
Με την παρ. στ του άρθρου 17, του ίδιου προαναφερόµενου νόµου , προβλέπεται η επίτευξη και διατήρηση καλής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής.
Με το άρθρο 18 του παραρτήµατος του ίδιου
νόµου η Κακιά Σκάλα χαρακτηρίζεται ως τόπος γεωµορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος .

Για όλα τα παραπάνω µε το παρόν ΟΜΟΦΩΝΟ
ΨΗΦΙΣΜΑ είµαστε κάθετα αντίθετοι µε την Ίδρυση
της συγκεκριµένης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.
Ως Λαός σας γνωστοποιούµε µε οµόφωνη, αταλάντευτη και στεντόρεια φωνή να µην αγνοήσετε το
περιεχόµενο του ψηφίσµατος αυτού και θελήσετε να
προχωρήσετε σε υλοποίηση δήθεν επενδυτικών
σχεδίων, που δεν θα ωφελήσουν αλλά αντίθετα
θα υποβαθµίσουν και θα καταστρέψουν την
περιοχή µας.
Ως ∆ηµοκρατική Κοινωνία, µιας ∆ηµοκρατικής Χώρας δε δεχόµαστε άλλη καταστροφική
υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής του
∆ήµου Μεγαρέων.
Μη µας υποχρεώσετε µε τις αποφάσεις σας
να φτάσουµε στα άκρα.
Θα αντιδράσουµε σθεναρά και πάλι, όπως
έγινε µε την επιχειρούµενη δηµιουργία
ορυχείων Βωξίτη στα Γεράνεια, προασπίζοντας ως δηµοκρατικοί Πολίτες τα δίκαια,
αυτονόητα και αυταπόδεικτα δικαιώµατα της
τοπικής µας κοινωνίας, µε κάθε τρόπο όπως η
δηµοκρατική µας σκέψη και συνείδηση τα αντιλαµβάνεται.»
Μέγαρα 21 - 9 - 2018
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Οι Φορείς του ∆ήµου

Άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τροχαίο στην Περιφερειακή του Αιγάλεω

Τροχαίο ατύχηµα σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της Πέµπτης στην Περιφερειακή του
Αιγάλεω, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα.
Αµέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική καθώς χρειάσθηκε να επέµβουν 4 άνδρες µε 2 οχήµατα, προκειµένου να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα από το όχηµα, ο οποίος είχε χάσει
τις αισθήσεις του .

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Να ικανοποιηθεί το αίτηµα της τοπικής κοινωνίας και
του ∆ήµου Μεγαρέων για µη ίδρυσης πλωτής µονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας στην Κακιά Σκάλα.
Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης
Μπούρας
κατέθεσε
αναφορά προς τους
Υπουργούς α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) Εσωτερικών και γ)
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε αφορµή α) το έγγραφο του
Συλλόγου Ιδιοκτητών
Παραλίας Κινέτας «Ο
Σκύρων», β) το ψήφισµα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
και
τοπικών φορέων του
∆ήµου Μεγαρέων κατά
της ίδρυσης πλωτής
µονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στην Κακιά Σκάλα
και γ) την πρόσκληση
για περαιτέρω ενέργειες
προκειµένου να τροποποιηθεί ο υφιστάµενος χωροταξικός σχεδιασµός αειφόρου
ανάπτυξης, τα οποία και επισυνάπτονται.
Ο κ. Μπούρας θα παρακολουθεί το θέµα και θα κάνει τα δέοντα προκειµένου να ικανοποιηθεί το αίτηµα της µη ίδρυσης πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην Κακιά
Σκάλα.

Ο ∆ήµος Mεγαρέων ήξερε για
τον ΧΥΤΥ λέει ο Ε∆ΣΝΑ

Σ

χετικά µε τα δηµοσιεύµατα για τις χωροθετήσεις ΧΥΤΥ (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων) σε Μέγαρα και Κορωπί ο
ΕΙ∆ΙΚΟΣ
∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ (Ε∆ΣΝΑ) κάνει την εξής ανακοίνωση:

Αναφορικά µε τις αντιδράσεις που έχουν δηµιουργηθεί σχετικά µε την χωροθέτηση ΧΥΤΥ στην Αττική, ύστερα από σχετικό δηµοσίευµα καθηµερινής εφηµερίδας, πρέπει να παρατηρήσουµε τα εξής:
Η πηγή της ενηµέρωσης των πολιτών για τέτοιου είδους θέµατα οφείλει να
είναι πάντα οι αρµόδιοι φορείς και όχι δηµοσιεύµατα του Τύπου.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εικαζόµενη χωροθέτηση ΧΥΤΥ στο δήµο
Κρωπίας, πρέπει να σηµειωθεί ότι προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι για δεύτερη φορά προκαλείται ένταση αν και είναι γνωστό ότι η συγκεκριµένη θέση έχει
επιλεγεί από το 2003, µε το νόµο 3164, άρθρο 33, από την τότε υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Β. Παπανδρέου, της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα το 2013, όταν έγινε τροποποίηση του νόµου µε το
νόµο 4122/2013, άρθρο 28, ΦΕΚ 42Α 2013 , ειδικά για την Ανατολική Αττική, µε
προτείνοντα τον τότε Περιφερειάρχη κ. Σγουρό και µε δήµαρχο Κρωπίας τον
σηµερινό, κ. Κιούση, η ίδια θέση επιβεβαιώθηκε. Έκτοτε προκαλεί εντύπωση το
γεγονός ότι δεν υπήρξε καµία αντίδραση, ειδικά µάλιστα από τους γνωρίζοντες
το θέµα…
Σε ό,τι αφορά την εικαζόµενη χωροθέτηση ΧΥΤΥ στο δήµο Μεγαρέων, όταν
δηµοσιοποιήθηκε από τον Ε∆ΣΝΑ (απόφασή 343/2017), στη βάση του ΠΕΣ∆Α
Αττικής στο ΠΕ∆ΣΑ Αττικής (ΦΕΚ 4175 Β/23 – 12 – 2016 – Απόφαση
414/2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής), το σχέδιο «αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφληµένων ανενεργών λατοµείων – µεταλλείων
(ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια µε τις προβλεπόµενες δοµές διαχείρισης στερεών
αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α Αττικής», και ενηµερώθηκαν σχετικά οι ∆ήµοι, ουδεµία
παρατήρηση ή πρόταση κατατέθηκε εκ µέρους του δήµου Μεγαρέων.
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Ο Ε∆ΣΝΑ συνεχίζει να εργάζεται για τη νέα πολιτική διαχείρισης των απορριµµάτων της Αττικής, στη βάση της αποκέντρωσης, της µείωσης του όγκου, της
πρόληψης, της ανακύκλωσης, της κοµποστοποίησης, όπως ορίζει η εθνική και
ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
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6-θριάσιο

Με τις ευλογίες της Εκκλησίας η έναρξη της νέας
χρονιάς στο ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής

Με τις ευλογίες της Εκκλησίας και τις
ευχές του εφηµέριου του Ιερού Ναού
Αγίου Κωνσταντίνου κι Ελένης πατέρα
Φανούριου Μπρίλη, ξεκινά η νέα µελωδική χρονιά στο ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής.
O Αγιασµός, τελέστηκε το απόγευµα
της Τετάρτης 3 Οκτωβρίου παρουσία του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, του
αναπληρωτή ∆ηµάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργου Αντωνόπουλου, του µαέστρου της Φιλαρµονικής Νίκου Καλοµοίρη, του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του
Ωδείου Μελέτη Καρκαλούσου, όλων των
καθηγητών των µουσικών Τµηµάτων,
γονιών και παιδιών.

Μ

ε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
των Ζώων την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2018 ο
∆ήµος Αχαρνών πραγµατοποίησε ενηµερωτική
διάλεξη στους µαθητές του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια
συνείδησης σχετικά µε τα αδέσποτα και δεσποζόµενα ζώα
συντροφιάς.

Η ενηµερωτική διάλεξη στους µαθητές πραγµατοποιήθηκε από στελέχη και υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τοπικής
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ∆ήµου Αχαρνών και εντάσσεται σε ένα ευρύ και συνεχές πρόγραµµα
ενηµερώσεων στα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών που υλοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε σχολεία όλων των βαθµίδων.

Όπως εύστοχα παρατήρησε ο παπά
Φανούρης αυτός ο Αγιασµός ήταν
εξαιρετικά µελωδικός και γεµάτος
αρµονία, γεγονός που οφείλεται
µεταξύ άλλων, στην υπέροχη
ψαλµωδία του Καθηγητή Βυζαντινής
Μουσικής ∆αυίδ Παπαδόπουλου που
ανήκει στο δυναµικό του Ωδείου.
Τις θερµές του ευχές σε Καθηγητές,
παιδιά και γονείς για µια καλή µουσική
χρονιά έδωσε αµέσως µετά την τελετή
του Αγιασµού, ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

ΖΗΤΑ Ο ∆. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ

Να δηµιουργηθούν δηµοτικά
ιατρεία ζώων στο δήµο Φυλής

Η 4η Οκτωβρίου έχ ει καθιερωθεί ως Παγκόσµια
Ηµέρα Ζώων και σύµφων α µε τη ∆ιεθν ή ∆ιακήρυξη των
∆ικαιωµάτων των Ζώων (1978), ο άν θρωπος αν ήκει
στο ζωικό βασίλειο και δεν µπορεί ν α εξον τών ει ή ν α
εκµεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου εν ώ
κάθε ζώο δικαιούται φρον τίδας, προσοχ ής και προστασίας από τον άν θρωπο (άρθρο 2).
Με αφορµή τη συγκεκριµέν η ηµέρα αλλά και κάθε
ηµέρα που περν ά και καταµετρά στο δήµο Φυλής, έν α
ακόµα αδέσποτο, έν α ακόµα δηλητηριασµέν ο, έν α
ακόµα άρρωστο ζώο, η ∆Υ ΝΑΜΗ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ επισηµαίν ει την αν άγκη δηµιουργίας δηµοτικών ιατρείων
και περιφερειακών κέν τρων περίθαλψης ζώων .

Ενηµερωτική διάλεξη σε µαθητές
του ∆ήµου Αχαρνών µε αφορµή
την Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων

Για όσους συµµετέχ ουν στα δρώµεν α της τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρέπει ν α αποτελεί υποχ ρεωτική αρµοδιότητα.
Γιατί αυτό σηµαίν ει πραγµατική αγάπη για τα ζώα.
Πραγµατική αγάπη για το περιβάλλον , τον άν θρωπο,
την ίδια την ύπαρξη του.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Η αφορµή για να ευαισθητοποιηθούµε, να αποκτήσουµε
συνείδηση και να υιοθετήσουµε καλές πρακτικές για την
προστασία των ζώων είναι η ίδια η καθηµερινότητά µας.
Η συµπεριφορά µας απέναντι στα δεσποζόµενα ζώα
συντροφιάς, αλλά και οι ενέργειες µας για την προστασία
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και η προστασία της πανίδας της χώρας µας, δεν αποτελούν αντικείµενο µεµονωµένων και αποσπασµατικών δράσεων,
αλλά συνεχούς προσπάθειας.
Η διαφύλαξη των κανόνων της ∆ιεθνούς ∆ιακήρυξης των
∆ικαιωµάτων των Ζώων που καθιερώθηκε το 1978 αλλά
και της Ελληνικής νοµοθεσίας, αφορά την καθηµερινή µας
συµπεριφορά και τη γενικότερη στάση µας, είτε αυτή εκφράζεται και εκδηλώνεται στα όρια του σπιτιού µας, είτε σε
έναν περίπατο στην πόλη, είτε σε µια εξόρµηση στην
εξοχή.
Τις γνώσεις, τα µέσα που διαθέτουµε και την εξέλιξη µας
ως άνθρωποι, οφείλουµε να τα χρησιµοποιήσουµε για το
καλό των ζώων και να τα προστατεύουµε, είτε αυτά ζουν
στη γη, είτε στον αέρα είτε στη θάλασσα, σεβόµενοι πάντα
τους νόµους της Φύσης"
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Νέα διανοµή προϊόντων στους δικαιούχους του
ΤΕΒΑ στον ∆ήµο Φυλής, στις 2 και 3 Οκτωβρίου

Ε

ίδη παντοπωλείου, νωπά κοτόπουλα και τυροκοµικά προϊόντα
περιλάµβανε η νέα διανοµή
προϊόντων που πραγµατοποιήθηκε στους
δικαιούχους του προγράµµατος ΤΕΒΑ
στο ∆ήµο Φυλής, την Τρίτη 2 Οκτωβρίου
και την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, από την
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου ο οποίος
ηγείται της κοινοπραξίας ∆υτικής Αττικής.
Τα προϊόντα διανεµήθηκαν συνολικά
σε 1.311 οικογένειες - δικαιούχους του
προγράµµατος και ωφελούµενοι είναι
2.829 άτοµα. Στους δικαιούχους διανεµήθηκαν είδη παντοπωλείου (µακαρόνια,
ρύζι, πελτές ντοµάτας, φακές, φασόλια,
αλεύρι, ζάχαρη), νωπά κοτόπουλα και
τυροκοµικά προϊόντα (φέτα σε άλµη,
γραβιέρα), σε ποσότητες ανάλογες µε
τον αριθµό των µελών κάθε οικογένειας.
«Συντονισµένα, χωρίς ταλαιπωρία και αναµονές για
τους δικαιούχους και µε διακριτικότητα, πραγµατοποιήθηκε και αυτή τη φορά η διανοµή προϊόντων στους
δικαιούχους του ΤΕΒΑ στο ∆ήµο Φυλής», τόνισε ο
Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας, Γιώργος Αντωνόπουλος. Υπογράµµισε ακόµη ότι «οµαλά
κύλησε η διαδικασία διάθεσης των προϊόντων από τον
∆ήµο Φυλής, leader της Κοινωνικής Σύµπραξης ∆υτικής Αττικής, και προς τους υπόλοιπους ∆ήµους –
εταίρους της κοινοπραξίας».
Στη νέα αυτή διανοµή οι δικαιούχοι του προγράµµατος ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύµπραξης Π.Ε.

θριάσιο-7

Αντιµετώπιση
σεισµών και ∆ήµοι

Η

Σήµερα η Ηµερίδα της ΠΕ∆Α

∆υτικής Αττικής (∆ήµοι Φυλής, Ασπροπύργου, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Ελευσίνας, και Ιερά
Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως), ανήλθαν συνολικά σε 5.194 οικογένειες – δικαιούχους και
οι ωφελούµενοι σε 11.299 άτοµα.
∆ικαιούχοι του ΤΕΒΑ (Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)») είναι οι
δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης) και ο αριθµός τους είναι διαφορετικός σε κάθε
διανοµή λόγω νέων αιτήσεων, ανανέωσης αιτήσεων
και τροποποιήσεων.

µερίδα µε αντικείµενο εργασίας και συζήτησης τη
µελέτη, «Οργανωτικό και ∆ιαχειριστικό Πρωτόκολλο Αντιµετώπισης Σεισµών για τους ∆ήµους
Αττικής», θα διεξαχθεί, την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου
2018, ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής (Κότσικα 4, κέντρο Αθήνα, 1ος όροφος).
Η µελέτη προκηρύχθηκε από την Π.Ε.∆.Α. και συντάχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο υπό
την επιστηµονική ευθύνη του ∆ρ. Ευθύµιου Λέκκα ο
οποίος και θα την παρουσιάσει στους αιρετούς των 66
∆ήµων της Αττικής.
Η συγκεκριµένη Ηµερίδα είναι ενταγµένη στις προγραµµατισµένες δράσεις της Π.Ε.∆.Α για θέµατα υψηλού
ενδιαφέροντος και προτεραιότητας για τους ∆ήµους του
λεκανοπεδίου και ακολουθεί, ένα µήνα µετά, ηµερίδα για
τις πληµµύρες στην Αττική.

ΥΠΕΣ: 2,6 εκατ. ευρώ σε δήµους
για αποκατάσταση καταστροφών

Ν

έες χ ρηµατοδοτήσεις για την αν τιµετώπιση
των ζηµιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαιν όµεν α του περασµέν ου Σαββατοκύριακου, εν έκριν ε το Υ πουργείο Εσωτερικών ,
αν ταποκριν όµεν ο άµεσα στα αιτήµατα που υπέβαλαν οι δήµοι Ξυλοκάστρου Ευρωστίν ης, Ιστιαίας Αιδηψού, Άργους Μυκην ών , Κυθήρων , Πόρου και
Λοκρών . Οι έκτακτες οικον οµικές εν ισχ ύσεις συν ολικού ύψους 2.620.000,00 ευρώ, κρίν ον ται απαραίτητες
για τις εργασίες αποκατάστασης των βασικών υποδοµών που επλήγησαν .
Οι υπ ηρεσίες του Υ π ουργείου βρίσκον ται σε
συν εχ ή επικοιν ων ία µε όλους τους ∆ήµους της χ ώρας
που επλήγησαν και είν αι έτοιµες ν α αν ταποκριθούν
άµεσα στα αιτήµατά τους.
Με χ ρέωση των αν τίστοιχ ων λογαριασµών του
Υ ΠΕΣ, που τηρούν ται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆αν είων για τους ως άν ω λόγους, οι χ ρηµατοδοτήσεις αποδίδον ται ως εξής:
Για την πρόληψη και αν τιµετώπιση ζηµιών και
καταστροφών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη
θεοµην ία:
∆ήµος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίν ης, Νοµός Κοριν θίας:
400.000 ευρώ
∆ήµος Ιστιαίας-Αιδηψού, Νοµός Ευβοίας: 400.000
ευρώ
∆ήµος Άργους-Μυκην ών , Νοµός Αργολίδας:
600.000 ευρώ
∆ήµος Κυθήρων , Νοµός Αττικής: 300.000 ευρώ
∆ήµος Πόρου, Νοµός Αττικής: 70.000 ευρώ
∆ήµος Λοκρών , Νοµός Φθιώτιδας: 500.000 ευρώ
Για την αν τιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τη λειψυδρία:
∆ήµος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίν ης, Νοµός Κοριν θίας:
150.000 ευρώ

8-θριάσιο

T
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TΟ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

Επ ι σκ έ φθηκ ε η ε π ίτ ρο πο ς
π ερ ιφε ρ ει ακ ής π ολ ιτ ι κής
τη ς Ε. Ε . Κ ορί να Κ ρέτσο υ

o εµπορευµατικό
συγκρότηµα
του
Θριάσιου Πεδίου
στην Αττική επισκέφθηκε εχθες η
επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, Κορίνα Κρέτσου.
Το έργο που αποτελεί τον
πρώτο ολοκληρωµένο σταθµό
εµπορευµατικών και σιδηροδροµικών δραστηριοτήτων στην
Ελλάδα, χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ για τη
δηµιουργία του έχουν χορηγηθεί
200 εκατοµµύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ.
Παρόντες στην προγραµµατισµένη επίσκεψη της κ. Κρέτσου,
ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ανάπτυξης
Γιάννης ∆ραγασάκης και ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών
Χρήστος Σπίρτζης.
βλέπω να αναπτύσσεται. Μέσω του Περιφερειακού
Το συγκρότηµα αυτό θα αποτελέσει έναν βασικό κόµβο
Ταµείου και του Ταµείου Συνοχής εκταµιεύσαµε 200 εκατης σιδηροδροµικής αρτηρίας Αθήνας-Θεσσαλονίκης και
τοµµύρια ευρώ και αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προαναµένεται να επιφέρει σηµαντικά οφέλη στο εµπόριο και
γράµµατα στην Ευρώπη», ανέφερε η κ. Κρέτσου.
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Εκεί
πρόκειται να συγκεντρωθούν οι σιδηρο«Είµαι πολύ περήφανη
Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής
δροµικές και εµπορευµατικές δραστηριγι’
αυτό το έργο γιατί το
της ΕΕ τόνισε ακόµη πως το εµπορευµαότητες οι οποίες σήµερα διεκπερσυγκρότηµα αυτό είναι ένα τικό συγκρότηµα του Θριάσιου Πεδίου
αιώνονται σε εγκαταστάσεις που είναι
διάσπαρτες σε σηµεία της πρωτεύου- από τα πρώτα κέντρα για τις είναι στρατηγικής θέσης γιατί συνδέει και
τη Βόρεια Ελλάδα αλλά καθώς είναι
σας. Σηµειώνεται πως σχεδιάζεται έτσι
διαµεταφορές στις
κοντά στον Πειραιά συνδέεται και µε όλο
ώστε οι εµπορευµατικοί συρµοί µε
συγκοινωνίες,
το εµπόριο στην Ασία -όχι µόνο για την
αφετηρία το Θριάσιο να µπορούν να
ενώ προβλέπεται να
Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή
φτάνουν τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας
δηµιουργηθούν 2.000 θέσεις
Ένωση στο σύνολό της. «Το έργο αυτό
στην Ειδοµένη µέσα σε 6,5 ώρες.
εργασίας και ως επίτροπος είναι εµβληµατικό στον χαρακτήρα του»,
Η κ. Κρέτσου αφού ξεναγήθηκε στο
κέντρο ελέγχου του συγκροτήµατος, Περιφερειακής Πολιτικής είναι υπογράµµισε εµφατικά η Κορίνα Κρέενηµερώθηκε για την εξέλιξή του και χαρά µου και τιµή µου που το τσου.
βλέπω να αναπτύσσεται».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
ευχαρίστησε όσους ενεπλάκησαν (υπουπουργός Ανάπτυξης Γιάννης ∆ραγαυργούς, αναπληρωτές υπουργούς και
σάκης σε δήλωσή του ανάφερε: «Ολοκληρώνονται οι
όλες τις εταιρείες) σε αυτό το έργο που, όπως τόνισε,
υποδοµές που µας επιτρέπουν να αξιοποιήσουµε τα
είναι «πάρα πολύ σηµαντικό για την οικονοµία της
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας ως πύλη προς
χώρας». Αµέσως µετά επισκέφθηκε το Κτίριο Μεταφόρτην Ευρώπη και ως ένα σηµαντικό παγκόσµιο κόµβο διατωσης Γενικού Φορτίου και στο τέλος µετέβη στο Κτίριο
µετακοµιστικού εµπορίου.
Κεντρικής ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης όπου ενηµερώθηκε
Ταυτόχρονα σχεδιάζουµε και τις υποδοµές του µέλλονγια τα συστήµατα ασφαλείας που διαθέτει το συγκρόττος για µια ψηφιακή Ελλάδα, για µια χώρα που θα είναι
ηµα.
ελκυστική να επενδύει κανείς, να ζει, να σπουδάζει, να
«Είµαι πολύ περήφανη γι’ αυτό το έργο γιατί το συγκρκάνει έρευνα και για όλα αυτά έχουµε τη συµπαράσταση
ότηµα αυτό είναι ένα από τα πρώτα κέντρα για τις διαµεκαι τη βοήθεια της Κοµισιόν και προσωπικά της κ. Κρέταφορές στις συγκοινωνίες, ενώ προβλέπεται να δηµιοτσου η οποία έχει κατανοήσει σε βάθος τα προβλήµατα
υργηθούν 2.000 θέσεις εργασίας και ως επίτροπος Περκαι τις δυνατότητες της χώρας».
ιφερειακής Πολιτικής είναι χαρά µου και τιµή µου που το

Ο υπουργός υποδοµών και Μεταφορών Χρήστος
Σπίρτζης σε δήλωσή του επεσήµανε: «Είµαστε στην
ολοκλήρωση ενός από τα µεγαλύτερα εµπορευµατικά
κέντρα στην Ευρώπη µε την πιο σύγχρονη τεχνολογία
και τα πιο σύγχρονα συστήµατα. Τους επόµενους µήνες
θα ολοκληρωθεί και η σιδηροδροµική σύνδεση ΑθήναςΘεσσαλονίκης, τρέχει ο διαγωνισµός για το εµπορευµατικό κέντρο Θεσσαλονίκης και υλοποιούµε βήµα βήµα το
όραµά µας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας αλλά και για τη σιδηροδροµική σύνδεση της
Ελλάδας µε τις άλλες βαλκανικές χώρες, προκειµένου οι
βαλκανικοί λαοί να αποκτήσουν άλλα χαρακτηριστικά και
να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα που έχει η γεωγραφική µας θέση -και επιτέλους να περάσουµε σε µια άλλη
εποχή ανάπτυξης και οικονοµικής συνεργασίας», ανέφερε ο υπουργός.
Ο Σταύρος Βλάχος manager director της εταιρείας
Alstom στην Ελλάδα, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε
πως το εµπορευµατικό συγκρότηµα του Θριάσιου Πεδίου
είναι από τα πιο σηµαντικά έργα τόσο σε ότι αφορά την
γεωπολιτικοστρατηγική του σηµασία αλλά και την κατασκευαστική του σηµασία. «Έχει κατασκευαστεί µε τις
τελευταίες λέξεις της τεχνολογίας, διαθέτει συστήµατα
σηµατοδότησης, ηλεκτροκίνησης, ενώ κτηριακά αποτελεί
το “ state of the art” της τεχνολογίας» εξηγεί ο κ. Βλάχος.
Όπως ανέφερε ο κ. Βλάχος το έργο ολοκληρώθηκε και
έχει παραδοθεί, ενώ όπως υπογράµµισε «έχει πολύ
µεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες και αυτές οι δυνατότητες, σε συνδυασµό µε τις µεταφορές, θα δώσουν µια
προστιθέµενη αξία πολύ σηµαντική και θα βοηθήσουν
στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας».
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Παρουσίαση της ανδρικής οµάδας του Μανδραϊκού

θριάσιο-9

Α

Λαµπρή εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας µε βράβευση του Θανάση Μαρτίνου

πο τις πιο δραστήριες παρουσίες σε συλλογικό επίπεδο
είναι αυτή της οµάδας µπάσκετ του Μανδραϊκού. ∆εν
µιλάµε µόνο για το αγωνιστικό επίπεδο αλλα στη γενικότερη παρουσία της, δίνοντας ταυτόχρονα µια διαφορετική «νότα»
στον δήµο της Μάνδρας.

Μια τέτοια «νότα» ήταν και η προχθεσινή όπου στην κατάµεστη αίθουσα του
νέου πνευµατικού κέντρου Μάνδρας σε
συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο Μάνδρας
Ειδυλλίας Ερυθρών έγινε η παρουσίαση
της ανδρικής οµάδας του Μανδραϊκού
καθώς και η βράβευση των χορηγών της.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε οµιλία του
Προέδρου του ΓΣ Μανδραϊκός κ.Παπανικολάου Μελέτη, στη συνέχεια σύντοµο
χαιρετισµό απεύθυναν η ∆ήµαρχος
κ.Κριεκούκη και ο Περιφερειακός
Σύµβουλος κ.Φαρµάκης Ταξιάρχης.
Στη συνέχεια η συντονίστρια της βραδιάς κ. Περδικούρη Φένια έκανε ενα µινι
απολογισµό των δράσεων της διοίκησης

για την αγωνιστική περίοδο που µας
πέρασε.Σε κλίµα ενθουσιασµού έγινε
παρουσίαση της ανδρικής οµάδας µε τον
αρχηγό της οµάδας Νικο Γεωργοπαπαδάκο να δίνει τον παλµό.
Ιδιαίτερη τιµή για την οµάδα και
ξεχωριστή βαρύτητα στην εκδήλωση
έδωσε η παρουσία του εφοπλιστή κύριου
Αθανάσιου Μαρτίνου και σαν ελάχιστο
δείγµα ευγνωµοσύνης απο την οµάδα
για την προσφορά του στον σύλλογο του
απονέµηθηκε τιµητική πλακέτα.
Έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε το
άκουσµα του νέου υµνου της οµάδας ο
οποίος δηµιουργήθηκε και µελοποιήθηκε
απο την γνωστή τραγουδίστρια Ευδοκία
και τους άξιους συνεργάτες της µουσικούς Σωτήρη Αγραφιώτη και
Αντώνη Πουλάκη, οι οποίοι
παρουσίασαν ένα εξαιρετικό
ύµνο.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
µε
δύο
συµβολικά
δώρα(µπουφαν και cd µε τον
ύµνο της οµάδας) σε όλους
τους χορηγούς δηλώνοντας
ένα µεγάλο «ευχαριστώ για
την στήριξη τους σε δύσκολες
εποχές.
Μετα το πέρας της εκδήλωσης δόθηκε κέρασµα στους
παρευρισκόµενους.Υπογραµµίζουµε την θετική ανταπόκρι

ση που βρήκε η παρουσία του εφοπλιστή Αθανάσιου Μαρτίνου, µεγάλου ευε

ργέτη τόσο της οµάδας, του δήµου
αλλα και της περιοχής γενικότερα.

Στην εκδήλωση παρούσα ήταν η ∆ήµαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας Ερυθρών κ.Κριεκούκη Ιωάννα, ο Πανοσιολογιότατος
Αρχιµανδρίτης πατέρας Μακάριος Μάτσος, ο ο Περιφερειακός Σύµβουλος Φαρµάκης Ταξιάρχης , οι Αντιδήµαρχοι
κ.Ρόκας Περικλής, Αδάµ Ιωάννα, ∆ρίκος Σπύρος,η Πρόεδρος του ∆.Ο.Κ.Α.Π κ.Νερούτσου Αλεξία, οι πρόεδροι πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής εκπαίδευσης κ.Παπακωνσταντής Μελέτης και ∆ούκας Αναστάσιος,ο
Αντιπρόεδρος του ∆.Ο.Κ.Α.Π κ.Κανάκης Χαράλαµπος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κανάκης Γιώργος, Κώνστας Βασίλης,
Κανάκης Κώστας και Τώρος Αθανάσιος, ο Αντιπρόεδρος του ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΥ Α.Ο κ.Πέτρου Κωνσταντίνος, η Εκπρόσωπος του ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΥ τµήµατος Βόλλευ κ.Πέτρου Σωτηρία, ο Ταµίας του Τρίτωνα κ. Λούπας Στέλιος,ο Πρόεδρος
και ο Γενικός αρχηγός του Γ.Α.Σ.Μ κύριοι Λινάρδος Ιωάννης και Τζαβαρής Σπύρος, ο στρατιωτικός ιατρός του πολεµικού ναυτικού κ.Παπανικολάου Νίκος, ο επίτιµος αρχηγός της οµάδας µας Ψηλέας Νίκος , η πρόεδρος του πολιτιστικού
συλλόγου Συνταξιούχων Μάνδρας κυρία Ρούτη Μαρία, ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων Γυµνασίου
Μάνδρας κ.Πέππας Ιωάννης και η βαλκανιονίκης αµαζόνα κ. Κούπενου-Ράπτη Ευαγγελία.
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10-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ελευσίν α: 26-09-2018
Αρ. Πρωτ. 12487
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »
προϋπολογισµού 398.159,68€
συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ
24% .

∆ήµος
Ελευσίνας
Ο
Ε ΠΑ ΝΑ ΠΡ ΟΚ ΗΡ Υ ΣΣΕ Ι
ΗΛΕΚΤ ΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤ Ο
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ενδεικτικού προϋπολογισµού 398.159,68€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤ ΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
της τιµής ( χαµηλότερη τιµή ) όπως
προδιαγράφεται στην µε αρ. 86/18
τεχνική περιγραφή της ∆/νσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του ∆ήµου
Ελευσίνας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
συστήµατος.

Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των προσφ ορών
12/11/2018 και ώρα: 07:00
Καταληκτική ηµεροµην ία και ώρα
υποβολής των προσφ ορών :
16/11/2018 και ώρα: 15:00.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
για τα έτη 2018-2019 µε δικαίωµα
παράτασης εφόσον δεν έχει καλυφθεί το ποσό της σύµβασης.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω
φυσικών
ή
νοµικών
προσώπων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
στο ποσοστό 2% της προϋπολογισµένης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ή
της οµάδας που επιθυµούν οι οικονοµικοί φορείς να συµµετάσχουν.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
πύλη
διαδικτυακή
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης
µε τα συνηµµένα µέρη της (σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται επίσης
στην ιστοσελίδα του δήµου στη
δ ι ε ύ θ υ ν σ η : h t t p : / /
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?
sflang=el.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναληπτικών
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

∆ιαδραστική έκθεση µε τίτλο
«Του καιρού τα µυστικά)»,
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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θριάσιο-11

Γ. Σγουρός : Η Αττική δεν πρέπει
να ζήσει νέες Κερατέες

Τ

ο τελευταί ο χρονι κό δι άστηµα ολοένα και πυκνώνουν τα δηµοσι εύµατα σύµφωνα µε τα
οποί α η δι οί κηση της Περι φέρει ας Αττι κής πι έζει να χωροθετηθούν από την Κυβέρνηση δι α
νόµου και χωρί ς κανέναν δι άλογο και δι αβούλευση συγκεκρι µένες περι οχές ως χώροι
υποδοχής ταφής υπολει µµάτων – αποβλήτων.
Με αφορµή τι ς εξελί ξει ς αυτές που δεν δι αψεύδονται , αλλά ούτε και επι βεβαι ώνονται από
κανέναν αρµόδι ο φορέα, ο Γι άννης Σγουρός έκανε την παρακάτω δήλωση :
«Η άσκηση πολι τι κής από την πλευρά της Ρένας ∆ούρου στον τοµέα δι αχεί ρι σης των στερεών
αποβλήτων αποτελεί την επι τοµή της ανευθυνότητας και του ψεύδους, της ανι κανότητας και της ανεπάρκει ας. Μέσα σε τέσσερα χρόνι α χάρη στους ανερµάτι στους σχεδι ασµούς και τι ς καταστροφι κές εµµονές και ι δεοληπτι κές επι λογές της εγκλώβι σε την Αττι κή στη στασι µότητα και την
έφερε ενώπι ον αδι ανόητων αδι εξόδων.
∆εν µι λάµε γι α υστέρηση στην ανακύκλωση – έχει καταντήσει το πι ο σύντοµο ανέκδοτο - αλλά ότι
πλέον υπάρχει ο κί νδυνος η Αττι κή να ξεµεί νει από χώρους ταφής γι α τα παραγόµενα απορρί µµατα, όταν εξαντληθούν και οι τελευταί ες δυνατότητες στη Φυλή.
Φαί νεται όµως ότι εκτός από τα αδι έξοδα µε τους χώρους ταφής, η κα ∆ούρου θέλει να κληρονοµήσει αδι έξοδα και µε τι ς τοπι κές κοι νωνί ες.
∆εν εξηγεί ται αλλι ώς ότι έρχεται όχι να συνεννοηθεί , αλλά να επι βάλλει σε συνεργασί α µε το
αρµόδι ο Υπουργεί ο χωρί ς τον παραµι κρό δι άλογο και δι αβούλευση µε φορεί ς και πολί τες, χωροθετήσει ς, δι απράττοντας έτσι το ί δι ο λάθος που οδήγησε στο παρελθόν σε συγκρούσει ς µε τι ς
τοπι κές κοι νωνί ες. Αν δεν έχει τη δι άθεση να προχωρήσει σε σοβαρό δι άλογο γι α την επί λυση του
προβλήµατος, τουλάχι στον ας µην ανοί γει νέες πληγές που υπονοµεύουν κάθε προσπάθει α δροµολόγησης ρεαλι στι κών και βι ώσι µων λύσεων. Η Αττι κή δεν πρέπει να ξαναζήσει νέες Κερατέες».

Το Κίνηµα Χωρίς µεσάζοντες του ∆ήµου Ελευσίνας προχωρά
στην 37η ∆ράση του το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, στο χώρο απέναντι από το κτίριο της Περιφέρειας, και ώρες 8:00 το πρωί έως 1:00
το µεσηµέρι. Τα προϊόντα που θα διατεθούν είναι ελαιόλαδο,
αλεύρι, µέλι, ρύζι, όσπρια, αυγά, ζυµαρικά και άλλα

Υπενθυµίζεται ότι η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής :
Γκρέµι σε τη σηµαντι κή πρόοδο που εί χε σηµει ωθεί στη δι αχεί ρι ση των αποβλήτων του λεκανοπεδί ου µε την ακύρωση των ώρι µων δι αγωνι στι κών δι αδι κασι ών, που θα έφερναν την Αττι κή πι ο
κοντά παρά ποτέ στην επί λυση του προβλήµατος σε ορί ζοντα 25ετί ας. Πρόκει ται γι α επι λογές
που ήταν εγκεκρι µένες από την Ευρωπαϊ κή Επι τροπή, που δεν θα κόστι ζαν στον Έλληνα φορολογούµενο ούτε ένα ευρώ, αφού θα γί νονταν µέσω Σ∆ΙΤ, που προωθούσαν την ανακύκλωση και τη δι αλογή στην πηγή, που δι ατηρούσαν το δηµόσι ο χαρακτήρα της δι αχεί ρι σης των αποβλήτων.
Προκάλεσε τη δι και ολογηµένη οργή και αγανάκτηση των πολι τών της ∆υτι κής και Βορει οανατολι κής Αττι κής, τους οποί ους έχει φέρει µε το «όπλο παρά πόδα», αφού υποσχέθηκε ανέξοδα,
στους µεν πρώτους ότι θα κλεί σει ορι στι κά ο ΧΥΤΑ Φυλής και θα αποµακρυνθούν οχλούσες εγκαταστάσει ς δι αχεί ρι σης αποβλήτων, στους δε δεύτερους ότι θα καταργήσει το έργο στο Γραµµατι κό.
Οι υποσχέσεις πήγαν πολύ γρήγορα περίπατο. Ιδίως στην περίπτωση της Φυλής έχει
προχωρήσει σε κοστοβόρες εργασίες εκβάθυνσης κυττάρων ταφής σκουπιδιών πάνω από
σκουπίδια.
∆εν υλοποί ησε ΟΥΤΕ ΕΝΑ έργο γι α την ανακύκλωση και τη δι αλογή στην πηγή, δεν προχώρησε
ούτε µι α µι κρή ή µεγάλη µονάδα, ούτε ένα πράσι νο σηµεί ο, δεν απορρόφησε ούτε ένα ευρώ από
το ΕΣΠΑ αν και υπάρχουν δι αθέσι µοι πόροι , αφού ο Περι φερει ακός Σχεδι ασµός που εκπόνησε
εί ναι ανερµάτι στος, αόρι στος και µε στόχους που δεν έχουν καµί α σχέση µε την πραγµατι κότητα.
Κατέστησε εν τέλει ολόκληρη την Αττι κή των 5 εκατοµµυρί ων κατοί κων όµηρο των εµµονών και
επι λογών της αφού οι χώροι ταφής εξαντλούνται , οι ποσότητες δεν µει ώνονται , η ανακύκλωση δεν
προχωρά και µοι ραί α οι ανάγκες γι α χώρους ταφής παραµένουν αµετάβλητες.

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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 Πιστοποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπροστασίας (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-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- 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:
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Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
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 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 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 ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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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θριάσιο-13

1,5 δισ. ευρώ από την τσέπη τους

πληρώνουν οι οικογένειες για την εκπαίδευση των παιδιών

Π

Ν∆: ∆εν θα επιτρέψουµε να γίνει η χώρα
Αργεντινή ή Βενεζουέλα

Μ

ε έν α απόσπασµα από οµιλία του προέδρου του κόµµατος, Κυριάκου
Μητσοτάκη, στις 15 Σεπτεµβρίου στη ∆ΕΘ, σχ ολιάζει η Ν∆ την
κατάσταση που διαµορφών εται στην οικον οµία.
«Ο κ. Τσίπρας πρακτικά παραδίδει µια χ ώρα η οποία βρίσκεται εκτός αγορών , µε
το κόστος δαν εισµού του ελλην ικού κράτους ν α ξεπερν ά κατά πολύ το 4%. Θέλω
ν α είµαι απόλυτα ξεκάθαρος: ποτέ ξαν ά δεν θα επιτρέψουµε ν α φτάσει στο σηµείο
η πατρίδα µας ν α ικετεύσει για έν α ακόµα πρόγραµµα διάσωσης. Θα κάν ω ό,τι
χ ρειάζεται για ν α µειώσω το κόστος δαν εισµού της Ελλάδος για ν α µπορούµε ν α
δαν ειζόµαστε επιτέλους, όπως όλες οι καν ον ικές χ ώρες. Η Ελλάδα δεν θα γίν ει
Αργεν τιν ή. Και σίγουρα δεν θα γίν ει Βεν εζουέλα. Η αν άκτηση της εµπιστοσύν ης
µέσα από έν α τολµηρό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων είν αι το κλειδί για ν α µας
εµπιστευθούν και πάλι οι επεν δυτές.
Στο λαϊκισµό, την ιδεοληψία και την αν ικαν ότητα της σηµεριν ής κυβέρν ησης θα
αν τιπαραβάλουµε τη συν έπεια, την αποτελεσµατικότητα και τη σοβαρότητα.
Εµπιστοσύν η είν αι η λέξη κλειδί» αν αφέρει το σχ ετικό απόσπασµα της οµιλίας του
πρόεδρου της Ν∆.

έρα από τους φόρους, οι ελλην ικές οικογέν ειες πληρών ουν ετησίως
επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ από την τσέπη τους για την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση των παιδιών τους, όπως προκύπτει από τη
µελέτη “Παιδεία: Τι πληρών ουν οι Έλλην ες; Υ πολογισµός κόστους αν ά µαθητή
στην εκπαίδευση στην Ελλάδα” που παρουσίασε το ΚΕΦίΜ σε συν έν τευξη
τύπου.
Όπως προκύπτει επίσης από τη µελέτη, η µέση ετήσια δηµόσια δαπάν η αν ά
µαθητή στην Ελλάδα αν έρχ εται στα 3.200 ευρώ, βάσει των στοιχ είων του 2016
Τη µελέτη παρουσίασε ο Τάσος Αβραν τίν ης, συν τον ιστής της έρευν ας, δικηγόρος
και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕΦίΜ. Τα πορίσµατα σχ ολίασαν οι
Γιώργος Μαυρωτάς, Βουλευτής µε το Ποτάµι στην Περιφέρεια Αττικής και αν .
Καθηγητής του Εθν ικού Μετσόβιου Πολυτεχ ν είου, Κώστας ∆ηµόπουλος, Καθηγητής
στο Τµήµα Κοιν ων ικής και Εκπ αιδευτικής Πολιτικής του Παν επ ιστηµίου
Πελοπον ν ήσου και Νίκος Ρώµπαπας, Εκτελεστικός ∆ιευθυν τής του ΚΕΦΙΜ.
Συν τον ιστής της συζήτησης ήταν ο δηµοσιογράφος Αν δρέας Ζαµπούκας.
Τα βασικά πορίσµατα της µελέτης είναι τα ακόλουθα:

Η συν ολική ιδιωτική δαπάν η για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
στην Ελλάδα (1,5 δις ευρώ) αν τιστοιχ εί στο 38% της αν τίστοιχ ης δηµόσιας (3,9
δις).
Η µέση ετήσια δηµόσια δαπάν η αν ά µαθητή (ν ηπιαγωγείο έως και λύκειο) το 2015
εκτιµάται σε περίπου 3.200 ευρώ.
Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ ως προς το ποσοστό
των δαπαν ών για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση επί του ΑΕΠ.
Οι ελλην ικές οικογέν ειες, πέρα από τους φόρους που καταβάλλουν , πλήρωσαν
το 2016 επιπλέον από την τσέπη τους 1,5 δισ. ευρώ για την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση των παιδιών τους, ή 0,85% του ΑΕΠ.
Η µέση ετήσια ιδιωτική δαπάν η αν ά µαθητή δηµοτικού σχ ολείου (εξαιρουµέν ων
των διδάκτρων για ιδιωτικά σχ ολεία) το 2016 ήταν 315 ευρώ. Από αυτό το ποσό,
το µεγαλύτερο µέρος αφορά ξέν ες γλώσσες (82%) και ακολουθούν τα φρον τιστήρια
και ιδιαίτερα µαθήµατα (12%), και οι λοιπές δαπάν ες (4%).
Η µέση ετήσια ιδιωτική δαπάν η αν ά µαθητή γυµν ασίου ή λυκείου (εξαιρουµέν ων
των διδάκτρων για ιδιωτικά σχ ολεία) το 2016 ήταν 1.548 ευρώ. Το ποσό αυτό
επιµερίζεται σε φρον τιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα (65%), ξέν ες γλώσσες (34%)
και άλλες δαπάν ες (1%).
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. 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 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό 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
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)

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974410178

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς 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@gmail.com

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

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
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
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 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 ∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆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
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16-θριάσιο
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