
Πέρασε στους «8»
των Ολυµπιακών

ο Ελευσίνιος Γιάννης
Σγουρόπουλος

Νέα καθυστέρηση στο διαγωνισµό
πώλησης του 50,1% των ΕΛΠΕ

Παρουσιάσθηκε η Έκθεση ανάγλυφων έργων
µαρµαρογλυπτικής στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας

Οι δηµιουργίες επικεντρώθηκαν θεµατικά σε ελευσινιακούς
θησαυρούς της αρχαιότητας , όπως η φεύγουσα κόρη, ο ελευσινιακός

ρόδακας και το στάχυ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ττηη  ΡΡωωσσιικκήή
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ΞΞεεκκιιννοούύνν  τταα  µµααθθήήµµαατταα
σσττοονν  δδήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  !!
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Στα προηµιτελικά του Ολυµπιακού τουρ-
νουά νέων φιγουράρει ο αθλητής του
Πινγκ Πονγκ απο την Ελευσίνα Γιάννης

Σγουρόπουλος.
Αφού πήρε αήττητος την πρόκριση από τα

γκρουπ προχώρησε πριν από λίγη ώρα και
στον 2ο γύρο του ταµπλό υλοποιώντας τον
βασικό του στόχο στη µεγάλη διοργάνωση του
Μπουένος Άιρες.

Το 8ο φαβορί των αγώνων επικράτησε µε 4-2
σετ σε αµφίρροπο µατς κόντρα στον Γάλλο
Μπαστιέν Ρεµπέρ, νούµερο 11 του τουρνουά.
Προηγήθηκε δύο φορές, ισοφαρίστηκε ισάριθ-
µες, ώσπου έδειξε ξανά ότι µ’ έναν Iµαγικό

τρόπο καταφέρνει σχεδόν πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο στα ντέρµπι µε αθλητές της ηλικιακής κατ-
ηγορίας του! Υπό την καθοδήγηση του Κώστα Βατσακλή θα επιδιώξει τώρα το κάτι παραπάνω και σαφώς
πείθει µε τις εµφανίσεις του ότι µπορεί να φτάσει σε νέα σπουδαία διάκριση.
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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 Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος
∆ηµοκρατίας, Έναντι ∆ηµαρχείου, Ασπρόπυργος,

2105573484
Ελευσίνα

Τσάµος Παναγιώτης Α. 
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54,2105549976

Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας, 
2105541344

Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 & 

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

Αχαρν ές
Κον τογιάν ν η Μαγδαλην ή Κ. Αγίας Τριάδος 35 &

Σπετσών , 2102464226

Χαϊδάρι 
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια µε αραιές νεφώσεις    

Η θερµοκρασία έως 25 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φιλίππου εκ των επτά διακόνων του εν

Τράλλεσιν, Οσίων Ζηναΐδος και
Φιλονίλλης

Κ
ατάµεστη ήταν η αίθουσα του
Πνευµατικού Κέντρου
«∆ηµήτριος Καλλιέρης», το

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018, µε
αφορµή την πρώτη συνάντηση των
Μαθητών και των Καθηγητριών του
Σχολείου Εκµάθησης Ρωσικής
Γλώσσας του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου. 

Τους παραβρισκόµενους
καλωσόρισε ο ∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
οποίος µε ιδιαίτερη χαρά παρα-
τήρησε ότι, και αυτή η πρωτοβου-
λία της ∆ηµοτικής Αρχής  συνεχίζει να βρίσκει
µεγάλη ανταπόκριση από όλους. Με µια σύντοµη
αναφορά ενηµέρωσε τους νέους µαθητές και υπε-
νθύµισε στους παλιούς, ότι το εγχείρηµα αυτό
ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου για να καλύψει τις ανάγκες των ∆ηµοτών
αλλά και να δώσει διέξοδο στις µορφωτικές αναζ-
ητήσεις των Νέων και Επαγγελµατιών των ευρύτε-
ρων περιοχών. Τόνισε ότι, η δουλειά που γίνεται
στο Πρότυπο αυτό
Σχολείο δεν είναι για
το θεαθήναι , αλλά
αποδεικνύεται  µε
πράξεις, αφού όλοι οι
µαθητές πέτυχαν στις
εξετάσεις για την
απόκτηση αναγνωρι-
σµένων από το
Α.Σ.Ε.Π. πιστοποιη-
τικών γλωσσοµάθειας
που χορηγούνται από
το Πανεπιστήµιο Μ.Β.
Λοµονόσοφ της
Μόσχας (MGU).  Στη
συνέχεια παρουσίασε
στους µαθητές τις
Καθηγήτριες για τη
φετινή χρονιά, κ.κ.

Βερόνικα Σκόπινα, Ειρήνα Μπουρλάκα, Ελένα
Τουρσούνοβα και Ίνγκα Γκούνια, οι οποίες είναι
όλες κάτοχοι πτυχίων Ρωσικών Πανεπιστηµίων
µε πολυετή εµπειρία. Ευχήθηκε σ’ όλους Καλή
Σχολική Χρονιά και ότι ο ∆ήµος Ασπροπύργου
θα βρίσκεται πάντα πρωτοπόρος σε τέτοιου είδο-
υς πρωτοβουλίες. 

Τέλος, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου ανακοινώνει
ότι, τη ∆ευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018, στις 19:30,

στο Ρωσικό
Πολιτιστικό και
Ε π ι στη µ ο ν ι κό
Κέντρο της Πρε-
σβείας της Ρωσι-
κής Οµοσπον-
δίας στην Ελλά-
δα, Τζαβέλα 7,
Χαλάνδρι , θα
απονεµηθούν τα
Πτυχία του Πανε-
π ι σ τ η µ ί ο υ
Λοµονόσοφ της
Μόσχας, σε
όσους συµµε-
τείχαν στις φετι-
νές εξετάσεις και
κρίθηκαν άξιοι
προαγωγής. 

ΗΗ  ππρρώώττηη  σσυυννάάννττηησσηη  γγιιαα  ττηη  ΡΡωωσσιικκήή
ΓΓλλώώσσσσαα  έέγγιιννεε……  ΞΞεεκκιιννοούύνν  τταα  µµααθθήήµµαατταα!!

Πέρασε στους «8» των Ολυµπιακών 
ο Ελευσίνιος Γιάννης Σγουρόπουλος
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

Για τα οξυµένα 
προβλήµατα στο 7ο 
∆ηµοτικό Σχολείο 
Άνω Λιοσίων

Ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών κατέθε-
σαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας και

Χρήστος Κατσώτης σχετικά µε τα οξυµένα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές
στο 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Αναλυτικά, το κείµενο της Ερώτησης: 
«Το ΚΚΕ έχει καταθέσει στο παρελθόν αλλεπάλληλες

Ερωτήσεις και έχει πραγµατοποιήσει πολλές παρεµβά-
σεις για τα οξυµένα προβλήµατα στα σχολεία των ∆ήµων
Αχαρνών και Φυλής, µε το αρµόδιο Υπουργείο να µην
παίρνει µέτρα για την αντιµετώπιση µιας άθλιας πραγµα-
τικότητας που αντιµετωπίζουν εκπαιδευτικοί - γονείς και
µαθητές στα σχολεία των συγκεκριµένων ∆ήµων.

Επανερχόµαστε, µε Ερώτηση που αφορά συγκεκριµέ-
να την άσχηµη κατάσταση που επικρατεί στο 7ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Το συγκεκριµένο σχολείο είναι υπεράριθµο. Συγκεκρι-
µένα φιλοξενεί 329 µαθητές, αριθµό πολύ µεγαλύτερο
από τις δυνατότητες που έχει η συγκεκριµένη σχολική
µονάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να χωρέσουν οι
µαθητές και τα τµήµατα αναγκάζονται να καταργούν την
αίθουσα εκδηλώσεων, µέτρο που είναι συνηθισµένο στα
σχολεία της περιοχής.

Επιπλέον, δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στατικότητας
της σχολικής µονάδας, ενώ και σε αυτό το σχολείο όπως
και στα υπόλοιπα της ευρύτερης περιοχής δεν έχει πραγ-
µατοποιηθεί ο απαραίτητος επιστηµονικός αντισεισµικός
έλεγχος, παρόλο που στην περιοχή έχουµε ιστορικό
µεγάλου σεισµού, της Πάρνηθας το 1999.

Τέλος, σε πολλά σχολεία της περιοχής και πολύ περισ-
σότερο στο συγκεκριµένο, λόγω της σύνθεσης των µαθη-
τών, είναι απαραίτητη η στελέχωση τµηµάτων ένταξης
και η στελέχωση µε κοινωνικούς λειτουργούς και
ψυχολόγους, πράγµα που δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα,
παρόλο που η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει.

Είναι φανερό ότι η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορε-
τική από αυτή που παρουσίαζε η κυβέρνηση, µε τα περί
"κανονικότητας" και "νέας εποχής" που προκλητικά προ-
παγάνδιζε διά στόµατος Πρωθυπουργού και του αρµό-
διου Υπουργού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Τι µέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε να

αντιµετωπιστούν οριστικά τα οξυµένα προβλήµατα του
7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων και να ικανοποι-
ηθούν τα δίκαια αιτήµατα γονέων - εκπαιδευτικών και
µαθητών».

Κ
ατατέθηκε στη Βουλή προς κύρωση,
ως σχ έδιο ν όµου, η σύµβαση παρ-
αχ ώρησης της έκτασης 588 στρεµµά-

των  στο Θριάσιο Πεδίο. Υπεν θυµίζεται πως
αν άδοχ ος για την  κατασκευή και λειτουργία
του είν αι η Κοιν οπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ -
Goldair.

Εφόσον  εγκριθεί, ο συν ολικός φάκελος
του έργου θα αποσταλεί στην  Επιτροπή
Αν ταγων ισµού της Ευρωπαϊκής Έν ωσης για
την  τελική γν ωµοδότηση και µετέπειτα, θα
εκκιν ήσουν  οι κατασκευαστικές εργασίες.

Η κοιν οπραξία αν αλαµβάν ει τη χ ρηµα-
τοδότηση, µελέτη, κατασκευή και λειτουργία
του Εµπορευµατικού Κέν τρου για 60 έτη από την
Ηµεροµην ία Έν αρξης Ισχ ύος της Παραχ ώρησης,
καταβάλλον τας οικον οµικό αν τάλλαγµα στην  Αν αθέ-
τουσα Αρχ ή. Στο πλαίσιο της άν ω βασικής επιδίωξης,
οι επί µέρους στόχ οι και επιδιώξεις της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
είν αι οι εξής:

Η κατά το δυν ατόν  ταχ ύτερη έν αρξη λειτουργίας
του Κέν τρου,

Η κατασκευή σύγχ ρον ων  και λειτουργικών  κτιρ-
ιακών  και λοιπών  εγκαταστάσεων  και υποδοµών  οι
οποίες ν α πληρούν  όλους τους καν όν ες ασφαλείας.

Η αξιοποίηση των  δυν ατοτήτων  συν δυασµέν ων
µεταφορών  που προσφέρει το Ακίν ητο λόγω της στρ-
ατηγικής γεωγραφικής θέσης του (εξυπηρέτηση τόσο
από µεγάλες οδικές αρτηρίες όπως η Αττική Οδός και
η Λεωφόρος ΝΑΤΟ όσο και από σιδηροδροµικές γραµ-
µές από τον  επιλιµέν ιο σταθµό στο Νέο Ικόν ιο),

Η διασφάλιση του αν οικτού χ αρακτήρα του Κέν τρ-
ου µέσω της εξυπηρέτησης του µέγιστου δυν ατού
αριθµού τελικών  χ ρηστών  στους οποίους θα περιλαµ-
βάν ον ται, εν δεικτικά και χ ωρίς περιορισµό, µεταφορ-
ικές και εµπορικές εταιρείες, εταιρείες Logistics (third
party  logistics και house logistics) κλπ.

Η παροχ ή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών  προς τους
Χρήστες του Κέν τρου,

Η αν άπτυξη των  εµπορευµατικών  σιδηροδροµικών
µεταφορών , µέσω του ολοκληρωµέν ου σιδηροδροµι-
κού κέν τρου στο όµορο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε.
Α.Ε. αυξάν ον τας το σιδηροδροµικό εµπορευµατικά
έργο (φορτίο) της χ ώρας,

Η πλήρης αν άπτυξη της δυν αµικότητας του Κέν τρ-
ου,

Η διασφάλιση επαρκούς χ ρηµατοδότησης για την
έγκαιρη και προσήκουσα κατασκευή του Κέν τρου και
την  οµαλή λειτουργία και συν τήρηση του.

Γίνεται πραγµατικότητα ένα µεγάλο 
επιχειρηµατικό όραµα για το Θριάσιο Πεδίο 

Κατατέθηκε στη Βουλή η σύµβαση για το Εµπορευµατικό Κέντρο 

H
εκλογι κή αυτονόµηση της ∆υτι κής Αττι κής
µόνο πλεονεκτήµατα µπορεί  να έχει  γι α
τον τόπο µας. Προφανώς και  τα

προβλήµατα δε θα λυθούν δι α µαγεί ας αλλά
εί ναι  σί γουρα µι α πραγµατι κή ευκαι ρί α που
οφεί λουµε να αξι οποι ήσουµε.

Μέχρι  σήµερα στην εκλογι κή συµβί ωση της
Ανατολι κής και  της ∆υτι κής Αττι κής υπήρχε µί α
πλευρά, η Ανατολι κή, «δυνατότερη», σε αρι θµό
κατοί κων και  σε άλλα στοι χεί α, που
επι βαλλόταν στην άλλη, στη ∆υτι κή, που φαί νεται
ως η «αδύναµη».

Ίσως δεν έγι νε ηθεληµένα. Όµως, εξαι τί ας του
όγκου  της Ανατολι κής Αττι κής, φτάσαµε να
εκπροσωπεί ται  µόνο η µί α πλευρά στην πολι τι κή, να
ακούγεται  ουσι αστι κά µόνο από ανατολι κά η φωνή της Αττι κής.
∆εν εί ναι  λί γες οι  φορές που προσπαθώ να εξηγήσω σε
φί λους και  συναδέλφους πού ακρι βώς µένω. Όπως και  δεν
εί ναι  λί γες οι  φορές που αι σθάνοµαι  άσχηµα, όπως όλοι  µας,
όταν πληθώρα δηµοσι ευµάτων παρουσι άζουν τη ∆υτι κή Αττι κή
νούµερο ένα σε εγκληµατι κότητα και  τονί ζουν τη συνεχή
χει ροτέρευση της ποι ότητας ζωής µας.

Η αδι κί α αυτή τελι κά εδραι ώθηκε, οδήγησε στην
αυξανόµενη υποβάθµι ση της ∆υτι κής Αττι κής και  κατ’
επέκταση στην αποδυνάµωση της αυτοεκτί µησής της, αφού
έγι νε δεδοµένο ότι  έχει  ελάχι στες ως µηδαµι νές δυνατότητες να
αντι ταχθεί , ελάχι στες ευκαι ρί ες να προκόψει  και  να
αναδει χθεί . Μι α πεποί θηση που πολύ φοβάµαι  µας έχει
κάνει  να αρκούµαστε στα λί γα, να µην µπορούµε να δούµε τον
πλούτο που έχουµε στα χέρι α µας.

Η ∆υτι κή Αττι κή µπορεί  και  πρέπει  να πατήσει  στα πόδι α
της και  σι γά σι γά να αρχί σει  να πι στεύει  στον εαυτό της. Να
δει  τι  έχει  καταφέρει  µέχρι  τώρα σχεδόν µόνη της και  να
οραµατι στεί  µέχρι  πού µπορεί  να φτάσει . Αρκεί  να σκεφτεί
κανεί ς την Ελευσί να ως παγκόσµι ο πολι τι στι κό προορι σµό, τα
Μέγαρα µε πρωταγωνι στι κό ρόλο στην πρωτογενή παραγωγή
και  στην εξαγωγή προϊ όντων, τον Ασπρόπυργο µαζί  µε τα Άνω
Λι όσι α ως δι εθνές µεταφορι κό κέντρο, τα Βί λι α µε το Πόρτο
Γερµένο ως τουρι στι κά θέρετρα, µα και  τόσες άλλες
δυνατότητες. Μι λώντας µε πολλούς ανθρώπους καθηµερι νά,

ξέρω ότι  υπάρχει  ανθρώπι νο δυναµι κό που κοι τάει  προς αυτή
την αναπτυξι ακή κατεύθυνση. 

Η  ∆υτι κή Αττι κή βρί σκεται  µπροστά σε µι α µοναδι κή και
τεράστι α ευκαι ρί α και  πι στεύω ότι  εί ναι  πι ο ώρι µη από ποτέ
γι α να την αδράξει . Κατά τη γνώµη µου έχει  ένα συγκρι τι κό
πλεονέκτηµα, οι  κάτοι κοί  της, εάν και  κατά και ρούς έχουµε
κατηγορηθεί  ως τοπι κι στι κές, έχουµε βαθι ά αγάπη γι α τον
τόπο µας µε ευτυχές αποτέλεσµα πολλοί  νέες και  νέοι , αφού
σπουδάσαµε, ταξι δέψαµε, δουλέψαµε, να
δραστηρι οποι ούµαστε εν τέλει  στα πάτρι α εδάφη µας.
Πρόθυµοι  να µεταφέρουµε τη γνώση µας στην κοι νωνί α και
στην οι κονοµί α.

Ήρθε η ώρα η ∆υτι κή Αττι κή να αναµετρηθεί  µε τον ί δι ο της
τον εαυτό. ∆εν εί ναι  πι α το αποπαί δι  της Αττι κής, σύντοµα θα
έχει  την δι κή της φωνή αλλά  και  εξαι ρετι κά εφόδι α γι α το
ντεµπούτο της. Το µόνο που δεν έχει , εί ναι  δι και ολογί ες καθώς
δεν µπορεί  πι α να κρυφτεί  πί σω από τη «µεγάλη της αδελφή».
Πρέπει  µόνη της να κτί σει  την ταυτότητά της, να σταθεί  στον
απαι τητι κό κόσµο και  να εξασφαλί σει  γι α τους κατοί κους της
Ανάπτυξη, Κοινωνική συνοχή, Ποιότητα ζωής και
Προοπτική για όλους. Οι  υγι εί ς δυνάµει ς του τόπου,
οφεί λουµε να συστρατευθούµε σε αυτήν την προσπάθει α. Το
χρωστάµε σε εµάς, σε αυτούς που µας ανέθρεψαν και  σε
αυτούς που θα έρθουν. Μπορούµε.

* Ο Βαγγέλης Λιάκος είναι Μηχανολόγος - Μηχανικός
ΕΜΠ, ∆ιευθυντής Πολιτικής Ακαδηµίας ΟΝΝΕ∆, 

υποψήφιος βουλευτής Περιφέρειας

Ευκαιρία της ∆υτικής Αττικής η νέα 
αρχιτεκτονική της εκλογικής περιφέρειας
Γράφει ο Βαγγέλης Λιάκος*
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Καθαρίστριες δήµων: Προς υπογραφή η εγκύκλιος 
για το µειωµένο ωράριο

Σ
τα χέρι α του υπουργού Εσωτερι κών Αλέξη Χαρί τση βρί σκε-
ται , σύµφωνα µε πληροφορί ες της aftodioikisi.gr, η εγκύκλι ος
µε την οποί α θα λύνεται  το πρόβληµα του ωραρί ου µε τι ς

καθαρί στρι ες των δήµων. Σύµφωνα µε την εγκύκλι ο που αναµένεται
να υπογραφεί  από τον υπουργό τα επόµενα 24ωρα, παρέχονται
δι ευκρι νί σει ς επί  της ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ γι α τους όρους αµοι βής
και  εργασί ας του µε σχέση εργασί ας ι δι ωτι κού δι καί ου προσωπι -
κού των Οργανι σµών Τοπι κής Αυτοδι οί κησης.

Συγκεκρι µένα, οι  δι ευκρι νί σει ς αφορούν στην παρ. 5ε του άρ. 2
της από 3 Αυγούστου 2018 Συλλογι κής Σύµβασης Εργασί ας της
ΠΟΕ ΟΤΑ, στην οποί α προβλέπεται  µεταξύ άλλων η µεί ωση του
ωραρί ου σε εργαζόµενους, που απασχολούνται  αποκλει στι κά και
κατά πλήρες ωράρι ο στα Αφοδευτήρι α, ήτοι  ενδει κτι κά εργάτες,
καθαρί στρι ες κλπ, που απασχολούνται  στι ς τουαλέτες κοι νόχρη-
στων χώρων και  δηµοτι κών κτηρί ων. 

«Επί  της ως άνω προβλέψεως γι α µεί ωση του ωραρί ου στην συγκεκρι µένη κατηγορί α εργαζοµένων, όπως δι ευκρι νί ζει  η
εγκύκλι ος του υΠΕΣ, πρέπει  να δι ευκρι νι στεί , ότι  η έννοι α ‘αποκλει στι κά και  κατά πλήρες ωράρι ο’ δεν συνεπάγεται , ότι  οι
εργαζόµενοι  αυτοί  παρέχουν την εργασί α τους αποκλει στι κά και  µόνο σε αφοδευτήρι α, αφού εξάλλου δεν υφί σταται  ει δι κότητα
Εργάτες ή Καθαρί στρι ες Αφοδευτηρί ων. 

Η ως άνω πρόβλεψη θα πρέπει  να ερµηνευτεί , ότι  αφορά εργαζόµενους, που µεταξύ των άλλων καθηκόντων µε τα οποί α εί ναι
επι φορτι σµένοι  τους έχει  ανατεθεί  και  η δι αρκής και  συστηµατι κή φροντί δα γι α την καθαρι ότητα των χώρων των αφοδευτηρί ων
∆ηµοσί ων Καταστηµάτων και  κοι νοχρήστων χώρων. 

Η ερµηνεί α αυτή επι βάλλεται  από την αδυναµί α ποσοτι κής µέτρησης του εργασι ακού χρόνου, που δαπανάται  γι α την συστηµα-
τι κή καθαρι ότητα των αφοδευτηρί ων των κοι νοχρήστων χώρων και  των δηµοσί ων καταστηµάτων. Εί ναι  δε απολύτως συµβατή µε την
πρόβλεψη του ν.4483/2017 γι α την καταβολή επι δόµατος ανθυγι ει νής και  επι κι νδύνου εργασί ας στο ως άνω προσωπι κό.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει  ότι  µεί ωση του ωραρί ου απασχόλησης δεν δι και ούνται  όσοι  εργαζόµενοι  απασχολούνται
αποκλει στι κά και  µόνο σε αφοδευτήρι α κοι νοχρήστων χώρων και  δηµοτι κών κτηρί ων, αλλά όλοι  οι  εργαζόµενοι , που µεταξύ των
αρµοδι οτήτων τους εντάσσεται  η συστηµατι κή και  δι αρκής κατά την δι άρκει α του ωραρί ου τους, υποχρέωση τήρησης της καθαρι -
ότητας αφοδευτηρί ων κοι νοχρήστων χώρων και  δηµοτι κών κτηρί ων», τονί ζεται  στην εγκύκλι ο. 

Υπενθυµί ζεται  ότι , όπως έχουν καταγγεί λει  συνδι καλι στές,  σε πολλούς δήµους δεν εφαρµόζεται  το µει ωµένο ωράρι ο των καθ-
αρι στρι ών µε το επι χεί ρηµα ότι  οι  συγκεκρι µένες εργαζόµενες καλούνται  από τι ς υπηρεσί ες τους να καθαρί ζουν όχι  µόνο τι ς τουα-
λέτες αλλά να κάνουν και  άλλες εργασί ες καθαρι σµού στα κτήρι α.

Κοινωνικό Τιµολόγιο ∆ΕΗ: 
Ποιοι πρέπει να κάνουν αίτηση εως 
τέλος Νοέµβρη για να µην βγουν εκτός

Μ
έχρι τις 30-11-2018 µπορούν να υποβάλ-
λουν αιτήσεις για Κοινωνικό Οικιακό
Τιµολόγιο (ΚΟΤ) ρεύµατος µε βάση τη

φορολογική δήλωση 2018. Υποχρέωση υποβολής
νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο
ΚΟΤ κατά το παρελθόν, προκειµένου να αξιολογ-
ηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, µε βάση τα στοιχεία
του φορολογικού έτους 2017 (φορολογική δήλωση
2018).

Όσοι  δεν πληρούν πλέον τα κρι τήρι α ένταξης θα
µπορούν να αξι οποι ούν το ΚΟΤ µέχρι  την 30ή
Νοεµβρί ου 2018, οπότε και  θα έχει  παρέλθει  ένας
µήνας (όπως προβλέπει  ο νόµος) από την λήξη της
προθεσµί ας γι α την υποβολή δηλώσεων φόρου
ει σοδήµατος φυσι κών προσώπων σε όλη τη χώρα
(µετά και  την παράταση µέχρι  την 30 Οκτωβρί ου
2018 γι α τι ς πυρόπληκτες περι οχές).

∆ηλαδή, µετά και  την παράταση µέχρι  την 30ή
Οκτωβρί ου 2018 γι α τι ς πυρόπληκτες περι οχές,
εάν και  µέχρι  30/11/2018 δεν έχετε υποβάλει  εκ
νέου αί τηση, τότε αυτόµατα απεντάσσεσθε από το
ΚΟΤ (από 01/12/2018) ακόµη και  αν πληροί τε τι ς
προϋποθέσει ς γι α κάποι α κατηγορί α.

Η εφαρµογή θα συνεχί σει  να δέχεται  αι τήσει ς
ένταξης στο Κοι νωνι κό Οι κι ακό Τι µολόγι ο (ΚΟΤ)
και  µετά την 30ή Νοεµβρί ου 2018.

∆εί τε αν εί στε δι και ούχοι  του Κοι νωνι κού Οι κι α-
κού Τι µολογί ου (ΚΟΤ) σε 6 βήµατα

Βήµα 1. Με την εί σοδό σας στο σύστηµα θα σας
ζητηθεί  να επι βεβαι ώσετε τον ΑΜΚΑ σας και  να
συναι νέσετε στην επεξεργασί α των στοι χεί ων που
απαι τούνται  (τα δι κά σας, του/της συζύγου και  των
προστατευόµενων τέκνων σας)

Βήµα 2. Μετά την συναί νεσή σας, εµφανί ζεται
φόρµα που αναφέρει  κάποι α προσωπι κά
στοι χεί α σας. Επι λέξτε γι α ποι ο ΚΟΤ θέλετε να
κάνετε αί τηση

Βήµα 3. Απαραί τητη εί ναι  η συµπλήρωση αρι θ-
µού παροχής ηλεκτρι κής ενέργει ας. Επί σης
απαι τεί ται  το e-mail και  ένας αρι θµός κι νητού
τηλεφώνου που θα χρησι µοποι ηθούν γι α αποστολή
τυχόν ει δοποι ήσεων

Γι α αι τήσει ς ΚΟΤ-Β σε περί πτωση που το νοι -
κοκυρι ό σας έχει  και  ενήλι κα φι λοξενούµενα µέλη,
γι α να δεί τε αν πληρεί τε τα κρι τήρι α απαι τεί ται  η
συγκατάθεση των φι λοξενούµενων ατόµων µέσω
των κωδι κών τους Taxisnet γι α την προσπέλαση
των στοι χεί ων τους από την ΑΑ∆Ε Αν γι α κάποι ο
άτοµο απαι τεί ται  συναί νεση αναφέρεται  ευκρ-
ι νώς

Βήµα 4. Γι α αι τήσει ς ΚΟΤ-Α απαι τεί ται  να έχετε
εγκεκρι µένη αί τηση ΚΕΑ που να έχει  εγκρι θεί
εντός του τελευταί ου δι µήνου. Αν εί στε δι και ούχος
ΚΕΑ αλλά η αί τησης σας έχει  εγκρι θεί  πρι ν από
τους τελευταί ους 2 µήνες, πρέπει  να κάνετε τρο-
ποποι ητι κή αί τηση ΚΕΑ. Γι α ΚΟΤ-Α δεν απαι -
τεί ται  η συγκατάθεση των φι λοξενούµενων ατόµων
γι ατί  έχει  δοθεί  στο ΚΕΑ

Βήµα 5. Εφόσον έχουν δοθεί  όλες οι  τυχόν απαι -
τούµενες συναι νέσει ς των ενήλι κων µελών του νοι -
κοκυρι ού σας, και  έχουν συµπληρωθεί  όλα τα
απαι τούµενα πεδί α, εµφανί ζεται  η πληροφορί α
αναφορι κά µε το εάν πληροί τε τα κρι τήρι α ή όχι

Βήµα 6. Γι α να καταστεί τε δι και ούχος πρέπει  να
πατήσετε το κουµπί  [Υποβολή Αί τησης]. Εάν πληρ-
οί τε τα κρι τήρι α του ΚΟΤ, εµφανί ζεται  και  το όρι ο
τετραµηνι αί ας κατανάλωσης γι α τι µολόγηση µε το
ΚΟΤ που αι τηθήκατε. Στην αντί θετη περί πτωση,
εµφανί ζονται  οι  λόγοι  απόρρι ψης

Στο 1,1% ο πληθωρισµός τον Σεπτέµβριο 
– Που υπήρξαν ανατιµήσεις

Αύξηση 1,1% σηµείωσε ο πληθωρισµός τον Σεπτέµβριο
εφέτος, έναντι αύξησης 1% που καταγράφηκε τον
Σεπτέµβριο πέρυσι και από αύξηση 1% τον Αύγουστο

2018. Κύρια αιτία ήταν οι ανατιµήσεις σε καύσιµα, φαρµακευτι-
κά προϊόντα και τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, η αύξηση αυτή του γενικού δείκτη τιµών κατανα-
λωτή προήλθε, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, κυρίως από τις µετα-
βολές στις ακόλουθες οµάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
*1,4% στη «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω

αύξησης κυρίως των τιµών σε µοσχάρι, πουλερικά, γαλακτοκο-
µικά και αυγά, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, πατάτες, καφέ.
Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση
κυρίως των τιµών σε ελαιόλαδο, αλλαντικά, γιαούρτι, λαχανικά
διατηρηµένα ή επεξεργασµένα.

*0,9% στα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης
κυρίως των τιµών στον καπνό. Μέρος της αύξησης αυτής αντι-
σταθµίστηκε από τη µείωση κυρίως των τιµών στα κρασιά.

*0,5% στη «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών σε
πετρέλαιο θέρµανσης, φυσικό αέριο, στερεά καύσιµα. Μέρος
της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση κυρίως των
τιµών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισµό.

*1,4% στην «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα
φαρµακευτικά προϊόντα.

*3,8% στις «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών σε
καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη), πετρέλαιο κίνησης, εισιτήρια
µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθµίστηκε από τη µείωση κυρίως των τιµών σε καινούργια
αυτοκίνητα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού προσωπικής
µεταφοράς.

*4,3% στις «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών
στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

*1,2% στα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης
κυρίως των τιµών σε εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία-
κυλικεία, ξενοδοχεία- µοτέλ- πανδοχεία.
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Με έξι αυτοκίνητα ενίσχυσε το στόλο
των οχηµάτων του ο ∆ήµος Φυλής.
Πρόκειται για τέσσερα φορτηγά και 2

επιβατικά αυτοκίνητα, σε πολύ καλή κατάστα-
ση, που αποκτήθηκαν  από τη ∆ιεύθυνση
∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (πρώην Ο∆∆Υ),
έναντι πολύ χαµηλού τιµήµατος.

Με τα νέα οχήµατα θα υποστηριχθούν τα συνερ-
γεία και οι υπηρεσίες του ∆ήµου Φυλής.

Τα αυτοκίνητα παρελήφθησαν, την περασµένη
εβδοµάδα, από τις εγκαταστάσεις της  Μαγουλέζας,
από κλιµάκιο οδηγών του ∆ήµου, µε επικεφαλής
τον Αντιδήµαρχο Μιχάλη Οικονοµάκη, ο οποίος είχε
την πρωτοβουλία της απόκτησής τους και έφερε σε
πέρας τις σχετικές διαδικασίες. 

Αναφερόµενος στην απόκτηση των οχηµάτων ο
Μιχάλης Οικονοµάκης τόνισε ότι, όπως και στην
τετραετία της διοίκησης Παππού στο ∆ήµο Άνω
Λιοσίων, κατά την οποία ανανεώθηκε το σύνολο του
µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου, αποκτήθη-
καν οχήµατα που θα συµβάλουν στη βελτίωση των
παρεχόµενων από το ∆ήµο υπηρεσιών προς τους
δηµότες. 

«Εντολή του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού είναι να
ενισχύσουµε και µε άλλα οχήµατα τις υπηρεσίες του
∆ήµου, ιδιαίτερα στους τοµείς της πυροπροστασίας
και του εκχιονισµού, µε στόχο την αναβάθµιση της
Πολιτικής Προστασίας. Σύντοµα θα κινηθούµε και
προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Μιχάλης
Οικονοµάκης. 

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕ ΕΞΙ ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Ο
λοκληρώθηκαν  οι εκδηλώσεις για
την  Παγκόσµια Ηµέρα Ηλικιωµέ-
ν ων  στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχα-

ρν ών
Την  Τρίτη 9 Οκτωβρίου στο 1ο ΚΑΠΗ

του ∆ήµου Αχ αρν ών , ολοκληρώθηκαν
οι εορταστικές εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ
του ∆ήµου Αχ αρν ών , µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα Ηλικιωµέν ων , παρου-
σία του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν η
Κασσαβού και του Προέδρου της ∆ηµο-
τικής Φρον τίδας Αχ αρν ών  κ. Γιώργου
∆ασκαλάκη. 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Ηλικιωµέν ων
εορτάζεται κάθε χ ρόν ο την  1η Οκτω-
βρίου και µε αφορµή τη συγκεκριµέν η
ηµέρα, η ∆ηµοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών
διοργάν ωσε εορταστικές εκδηλώσεις µε
κεράσµατα στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου σύµφ-
ων α µε το πρόγραµµα:

● ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018: 3ο
ΚΑΠΗ (Κόκκιν ος Μύλος),  4ο (Αγία
Άν ν α), ΚΑΠΗ Αυλίζας, ΚΑΠΗ Προφήτη
Ηλία, ΚΑΠΗ Μον οµατίου και ΚΑΠΗ 

Αγίου Κων σταν τίν ου 
● Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2018: 2ο

ΚΑΠΗ (Άγιος Πέτρος)
● Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018:

ΚΑΠΗ Θρακοµακεδόν ων  
● Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018: 1ο ΚΑΠΗ

(Κεν τρικό Μεν ίδι) 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτι-
κής Φρον τίδας Αχ αρν ών  κ. Γιώργος
∆ασκαλάκης, "Γιορτάζουµε την  Παγκό-
σµια Ηµέρα Ηλικιωµέν ων  σε κάθε
ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχ αρν ών  ξεχ ωριστά,
µε στόχ ο ν α αποφύγουµε τις µετακιν ή-
σεις των  ηλικιωµέν ων , αλλά κυρίως ν α
µην  παρέµβουµε σε λοιπές σηµαν τικές
δράσεις στα ΚΑΠΗ όπως, οι εν ηµε-
ρώσεις προληπτικής Ιατρικής, τα βιωµα-
τικά εργαστήρια, οι δράσεις των  δηµιο-
υργικών  οµάδων , το πρόγραµµα εκδρ-
οµών  αλλά και το πρόγραµµα ιατρικών
εξετάσεων , των  µελών  των  ΚΑΠΗ. 

Η προσήλωση και η αφοσίωση, της
∆ιοίκησης και των  εργαζοµέν ων  της 

∆ηµοτικής Φρον τίδας Αχ αρν ών , ώστε
ν α παρέχ ουµε στους ηλικιωµέν ους τις
υπηρεσίες που τους αρµόζουν , είν αι µια
συν εχ ή και καθηµεριν ή προσπάθεια". 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός κατά την  επίσκεψη του στο
1ο ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχ αρν ών , όπου
ολοκληρώθηκαν  οι εκδηλώσεις για την
Παγκόσµια Ηµέρα Ηλικιωµέν ων  στον
∆ήµο Αχ αρν ών , είχ ε εγκάρδιες συν ο-
µιλίες µε τους ηλικιωµέν ους και δήλωσε
σχ ετικά: "Το κοιν ων ικό περιθώριο δεν
αρµόζει σε αν θρώπους που δούλεψαν ,
µόχ θησαν  και προσέφεραν  στην  Κοι-
ν ων ία µας για πολλά χ ρόν ια. 

Με αδιάκοπη προσπάθεια και
συν εχ είς δράσεις, εκφράζουµε έµπρακ-
τα, τον  σεβασµό µας και την  ευγν ω-
µοσύν η µας προς τους ηλικιωµέν ους. 

Οι γον είς µας, οι παππούδες και για-
γιάδες µας, εξακολουθούν  και είν αι ο
θεµέλιος λίθος των  οικογεν ειών  µας αλλά
και των  αξιών  µας. 

Καθηµεριν ό µας µέληµα είν αι, η υπο-
στήριξη και η φρον τίδα των  ηλικιωµέ-
ν ων  και µον αδική µας "αν ταµοιβή" είν αι
το χ αµόγελό και η ικαν οποίηση τους".

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
● Εορταστικές εκδηλώσεις και κεράσµατα στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών 

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ    
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Γ
ια 18η συνεχόµενη χρονιά
διοργανώθηκε τη Κυριακή 7
Οκτωβρίου 2018 ο ηµιµαρ-

αθώνιος δρόµος µε την επωνυµία
«Στα Χνάρια του Παυσανία» από τα
Ν.Π.∆.∆. «Ηρόδωρος» του ∆ήµου
Μεγαρέων και Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του
∆ήµου Ελευσίνας και τον Α.Ο.
Μεγάρων µε τη συνεργασία του
ΣΕΓΑΣ. Ο φετινός αγώνας τελούσε
υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµα-
τείας Αθλητισµού και ήταν ενταγµέ-
νος στις αθλητικές δραστηριότητες
που γίνονται στη χώρα µας στα
πλαίσια του προγράµµατος της Ευρ-
ωπαϊκής Επιτροπής “Be Active”.

500 δροµείς ηλικίας 18 ετών και
άνω εκκίνησαν στις 9:00 πµ από το
2ο δηµοτικό κλειστό γυµναστήριο
Ελευσίνας «Τάκης Βογιατζής» και
διένυσαν µία επίσηµα καταµετρ-
ηµένη απόσταση 21.097,5 µ για να
τερµατίσουν στο δηµοτικό στάδιο
«Μεγαρέων Ολυµπιονικών» κάνον-
τας την διαδροµή (Ελευσίνα – Μέγα-
ρα) που έκανε ο αρχαίος περιηγητής
Παυσανίας.

Ταυτόχρονα µε τον ηµιµαρ-
αθώνιο δρόµο και στην ίδια δια-
δροµή µε αυτόν διεξήχθη και η
σκυταλοδροµία 2Χ10.500 µ ενώ

στο δηµοτικό στάδιο «Μεγα-
ρέων Ολυµπιονικών» έγιναν
αγώνες δρόµου 1000µ και

2000µ για µαθητές δηµοτικού
και γυµνασίου αντίστοιχα.

Νικητής στους άνδρες του 18ου
ηµιµαραθωνίου δρόµου ¨Στα Χνάρια
του Παυσανία» αναδείχτηκε ο Καλια-
κούδης ∆ηµήτριος µε χρόνο
1:16:12,60 ακολουθούµενος από
τους Κασιώτη Χρήστο (1:18:07,30)
και Μανούσακα Μηνά (1:20:57,50)
που κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη
θέση αντίστοιχα στη γενική κατά-
ταξη.

Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Ψάλτη
Μαρία (1:36:58,80) µε δεύτερη τη
Χασάνου Παρασκευή (1:40:51,30)
και Τρίτη τη Παλάντζα Σπυριδούλα
(1:47:25,70).

Στη σκυταλοδροµία νικήτρια ήταν
η οµάδα των Σκούταρη Κωνσταν-
τίνου και Βαϊτση Νικολάου
(1:18:18,80)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα και
τους χρόνους όλων των δροµέων
είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.fitwaytim-
ing.gr/index.php/apotelesmata/230-
7-10-2018.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την
παρουσία τους η Πρόεδρος του
Ν.Π.∆.∆. «Ηρόδωρος» κα Ιωάννα

Ρήγα, ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«Ηρόδωρος» κ. Ιωάννη Σταµούλης,
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Κλεάνθης
Βαρελάς και κ. Παναγιώτης Μαργέτ-
ης,  το Μέλος του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆.
«Ηρόδωρος» κ. Αριστοτέλης ∆οµβρ-
ογιάννης, ο Πρόεδρος του Συµβου-
λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μεγάρων κ. Ηλίας Μουσταϊρας, ο
Πρόεδρος του Α.Ο. Μεγάρων και
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του Σ.Ε.Γ.Α.Σ κ. Σπυρίδων Καλο-
ζούµης, το Μέλος του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων
κ. ∆ηµήτριος Βόρδος το Μέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Α.Ο.
Μεγάρων κ. Θωµάς Παπαγιάννης και
ο δροµέας υπεραποστάσεων Νικόλα-
ος Βαρδάλας οι οποίοι έκαναν και τις
απονοµές στους νικητές.

Το Ν.Π.∆.∆ «Ηρόδωρος» ευχαρι-
στεί θερµά για την πολύτιµη συνερ-
γασία και βοήθειά τους χωρίς την
οποία θα ήταν αδύνατη η επιτ-
υχηµένη διοργάνωση του 18ου ηµι-
µαραθωνίου δρόµου «Στα Χνάρια
τουΠαυσανία» τους κάτωθι:

Τον ∆ήµαρχο Μεγαρέων κ. Γρη-
γόριο Σταµούλη

Τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας κ. Γεώργιο
Τσουκαλά

Τον Αντιδήµαρχο Μεγαρέων κ.
Κωνσταντίνο Φυλακτό

Τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Αγριµάκη
και τον Αντιπρόεδρο κ. Θεόδωρο
Τζαρτζούλη του Ν.Π.∆.∆.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας
Τον ∆ιοικητή κ.  Αθανάσιο

Μηλιώτη και τον υποδιοικητή κ. Κυρ-

ιάκο Γιανναράκη του Γ’ Τµήµατος
Τροχαίας ∆υτικής Αττικής.

Τον ∆ιοικητή του Α’ Τµήµατος
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων Αττικής
κ. Ευάγγελο Πιπέρη

Τον ∆ιοικητή του Β’ Τµήµατος
Τροχαίας ∆υτικής Αττικής κ.Βασίλειο
Ράπτη.

Τον ∆ιοικητή του Κ.Ε.Ε.∆. κ.
Στυλιανό Γασπαράκη.

Του ∆ιευθυντές των ∆ηµοτικών
Σχολείων και των Γυµνασίων των
∆ήµων Μεγαρέων

Τον Πρόεδρο του Α.Ο. Μεγάρων
και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Σπυρίδωνα
Καλοζούµη.

Τον Πρόεδρο του Α.Π.Σ. Απόλλων
∆υτικής Αττικής κ. Κωνσταντίνο
Σάµιο

Τον γυµναστικό σύλλογο «Νηρέας
Νέας Περάµου»

Τον αθλητικό σύλλογο «Ένωση
Νέας Περάµου – Μεγάρων»

Τον «Κόροιβο» Μεγάρων την
οµάδα βόλεϊ

Τον ΟΦΑΦΑ Μεγάρων 
Το Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας.

Το Ε.Κ.Α.Β. και το ΚΤΕΛ Αττικής
Την Λέσχη Μοτοσυκλετιστών

Μεγάρων
Την Εθελοντική οµάδα Μεγάρων

«Κούρος»
Το Σώµα έρευνας και ∆ιάσωσης

Μεγάρων
Την Οµάδα Εθελοντών Μεγαριτών
Την εταιρεία DOLE HELLAS
Τον γραπτό και ηλεκτρονικό

τοπικό τύπο της ∆υτικής Αττικής
Τους υπαλλήλους του ∆ήµων

Μεγαρέων και Ελευσίνας καθώς και
των Ν.Π.∆.∆. «Ηρόδωρος» και
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Ανανεώνουµε το ραντεβού µας για
τον Οκτώβριο του 2019 και τον 19ο
ηµιµαραθώνιο δρόµο «Στα Χνάρια
του Παυσανία».

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 
500 δροµείς  έτρεξαν στον 18ο Ηµιµαραθώνιο ∆ρόµο «Στα Χνάρια του Παυσανία» 



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μεγάλη η συνεισφορά Μεγάλη η συνεισφορά 
και η στήριξη του και η στήριξη του 

Προγράµµατος ΣυλλογήςΠρογράµµατος Συλλογής
Σχολικών ΕιδώνΣχολικών Ειδών

Η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίν ας θα ήθελε ν α ευχ αρ-
ιστήσει θερµά τα συν εργαζόµεν α βιβλιοπωλεία:
ΚΑΝΑΚΗ, ΓΡΑΦΗΜΑ, ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ και το Super
Market AB Βασιλόπουλος καθώς και όλους τους Ελευ-
σίν ιους συµπολίτες µας, για την  στήριξη του Προ-
γράµµατος Συλλογής Σχ ολικών  Ειδών .
Η συν εισφορά όλων  είν αι εξαιρετικά σηµαν τική για το

δύσκολο έργο µας. Εν ισχ ύει τις δράσεις µας για τη
στήριξη ευπαθών  και ευάλωτων  οµάδων  και µας δίν ει
την  απαραίτητη δύν αµη για τη συν έχ εια, εµπν έον τας
παράλληλα το κίν ηµα του εθελον τισµού και της προ-
σφοράς στην  Ελλάδα.
Οι πράξεις συµπαράστασης και αλληλοβοήθειας θεω-

ρούµε ότι στη σηµεριν ή εποχ ή θα πρέπει ν α αν α-
δεικν ύον ται και ν α αποτελούν  φωτειν ό παράδειγµα
προς µίµηση.

Σας ευχ αριστούµε και ελπίζουµε ν α σας έχ ουµε
συµπαραστάτες και σε επόµεν ες εθελον τικές πρωτο-
βουλίες µας.
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Ν. Ο. ΕΛ.
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  Ε.Ι.Ο.
(ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέλουµε ν α εν ηµερώσουµε µέσω της εφηµερίδα σας
τα µέλη του Ναυταθλητικού Οµίλου Ελευσίν ας
<<ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ>> ότι την  Τετάρτη 24η Οκτω-
βρίου 2018 στις 5.00’ το απόγευµα θα πραγµατοποι-
ηθεί στο Εργατικό Κέν τρο Ελευσίν ας Γεν ική Συν έλευ-
ση του συλλόγου µας µε τα ηµερήσιας διάταξης θέµα-
τα.
Σηµείωση: Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας η
επαν αληπτική Γεν ική Συν έλευση θα πραγµατοποιηθεί
µε τα ίδια θέµατα την  ίδια ηµέρα, στον  ίδιο τόπο και
ώρα 6.00’ το απόγευµα και θα λάβει αποφάσεις αν ε-
ξάρτητα από τον  αριθµό των  παρόν των  µελών .

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Ο
λοκληρώθηκε την  Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 η έκθεση αν άγλυφων  έργων  µαρµαρογλυπτικής που
ξεκίν ησε τη λειτουργία της τη ∆ευτέρα 01 Οκτωβρίου στο ∆ηµαρχ είο Ελευσίν ας. Τα έργα της έκθεσης
δηµιουργήθηκαν  από συµµετέχ ον τες κατοίκους Ελευσίν ας και Μαγούλας. 

Η έκθεση αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο µιας σειράς δράσεων  µάθησης µαρµαροτεχ ν ίας βασικού επιπέδου,
που ξεκίν ησε τον  Μάιο και ολοκληρώθηκε τον  Ιούλιο 2018.

Συγκεκριµέν α, το παραπάν ω διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν  στο Πάρκο Μαγούλας 5 τρίωρα εργαστήρια εκµά-
θησης της µαρµαρογλυπτικής τέχ ν ης µε τη συµµετοχ ή κατοίκων  του δήµου. Οι δηµιουργίες επικεν τρώθηκαν
θεµατικά σε ελευσιν ιακούς θησαυρούς της αρχ αιότητας σε αν άγλυφη µορφή δύο διαστάσεων , όπως η φεύγουσα
κόρη, ο ελευσιν ιακός ρόδακας και το στάχ υ.

Οι συµµετέχ ον τες ξεκιν ών τας από µηδεν ική βάση,
αποτύπωσαν  αν άγλυφα στο µάρµαρο την  προσωπική τους
οπτική στα συγκεκριµέν α έργα, εξελίσσον τας το γν ωσιακό,
θεωρητικό τους επίπεδο στην  πρακτική εφαρµογή, σύµφων α
µε την  προσωπική τους δηµιουργική έκφραση κι αν τίληψη. 

Με τον  τρόπο αυτό, δεν  παρέµειν αν  απλοί παρατηρητές
των  ιστορικών  ελευσιν ιακών  δηµιουργιών , αλλά έγιν αν  σε
σηµαν τικό βαθµό, κοιν ων οί, της απαράµιλλης, αρχ αιοελλην ι-
κής τεχ ν οτροπίας, αλλά και των  ιστορικών  θησαυρών  του
τόπου τους.

Οι δράσεις µαρµαρογλυπτικής, που διοργαν ών ον ται από
την  Κοιν ωφελή Επιχ είρηση ∆ήµου Ελευσίν ας, αν αµέν εται ν α
επαν αληφθούν  έπειτα από τη θερµή υποδοχ ή και το ιδιαίτε-
ρο εν διαφέρον  µεγάλης µερίδας φιλοµαθούς κοιν ού.

Μπορείτε ν α εν ηµερωθείτε για τις δράσεις στην  ιστοσελίδα
της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας
(www.kedelef sinas.gr) και στο τηλ. 2105565621

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Μαρούγκα Κων σταν τίν α

Παρουσιάσθηκε η Έκθεση ανάγλυφων έργων 
µαρµαρογλυπτικής στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας

Οι δηµιουργίες επικεν τρώθηκαν  θεµατικά σε ελευσιν ιακούς θησαυρούς 
της αρχαιότητας σε αν άγλυφη µορφή δύο διαστάσεων , όπως η φεύγουσα κόρη, 

ο ελευσιν ιακός ρόδακας και το στάχυ.
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ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1144  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  
ΟΟ  εεοορρτταασσµµόόςς  ττηηςς  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττηηςς  ππόόλληηςς  ττωωνν  ΜΜεεγγάάρρωωνν
ααππόό  ττηηνν  ιιττααλλοογγεερρµµααννιικκήή  κκααττοοχχήή,,  σσττιιςς  99  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11994444..  

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου εορτάζεται από τον ∆ήµο Μεγα-
ρέων η απελευθέρωση της πόλης των Μεγάρων από την ιτα-
λογερµανική κατοχή, στις 9 Οκτωβρίου 1944. Το πρόγραµµα
εορτασµού προβλέπει σηµαιοστολισµό, δοξολογία στον Καθε-
δρικό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου, κατάθεση στεφάνων στο
Μνηµείο των Ηρώων και πανηγυρική οµιλία το βράδυ στο
∆ηµαρχείο από τον πρώην ∆ήµαρχο Μεγαρέων Χρυσόστοµο
Σύρκο.

Με αφορµή την ηµεροµηνία της επετείου ο ∆ήµαρχος Γρη-
γόρης Σταµούλης στέλνει το ακόλουθο µήνυµα τους εκπαιδευ-
τικούς και τους µαθητές της πόλης:

«Σεβαστοί ∆άσκαλοι/λες, Καθηγητές/τριες
Μαθητές και µαθήτριες,

Η 9η Οκτωβρίου 1944, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες
ηµεροµηνίες στην µακραίωνη ιστορία των Μεγάρων, αφού την
ηµέρα αυτή έγινε η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της πόλεως των Μεγάρ-
ων από τις ΙταλοΓερµανικές δυνάµεις της κατοχής.

Αυτή η επέτειος σήµερα, 74 ολόκληρα χρόνια µετά, φέρνει στο
νου µας ηµέρες µεγαλείου, δόξας, ηρωϊσµού, θάρρους, γενναι-
ότητας και αυτοθυσίας των Μεγαρέων, όπως και όλων των
Ελλήνων για την απελευθέρωση της Ελλάδας.

Αποτελεί επίσης η 9η Οκτωβρίου 1944, ένα ακόµη ανεξίτηλο
κληροδότηµα των προηγούµενων γενεών προς εµάς τους
νεώτερους, το οποίο θυµίζει την διαχρονική ευθύνη όλων µας,
για τη διαφύλαξη της υπέρτατης αξίας, που είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
της πατρίδας, διότι όπως είχε πεί από τον 6ο π.χ. αιώνα ο
Μεγαρεύς ελεγειακός ποιητής ΘΕΟΓΝΙΣ « Ουδέν αρ’ ην φίλτε-
ρον άλλο πατρίς», δηλαδή « ∆εν υπάρχει τίποτα πιο αγαπηµέ-
νο από την πατρίδα».

Στις 9 Οκτωβρίου 1944, ηµέρα ∆ευτέρα, ο Γερµανός Φρούρ-
αρχος κάλεσε τον τότε ∆ήµαρχο αείµνηστο ΘΕΟ∆ΩΡΟ
ΤΣΕΚΕ, Φαρµακοποιό και του ανακοίνωσε, ότι σε λίγο οι δυνά-
µεις του θα αποχωρήσουν από τα Μέγαρα. Ο Γερµανός αξιω-
µατικός και ο τότε ∆ήµαρχος µετέβησαν στην Φυλακή των Γερ-
µανών, που ήταν στο Υπόγειο του κτιρίου στην συµβολή των
οδών 28ης Οκτωβρίου και Χρ. Μωραΐτη, (πρώην Τράπεζα Πει-
ραιώς), όπου απελευθέρωσαν ένα 16χρονο αγόρι, που ήταν
κρατούµενο.

Στη συνέχεια ο Γερµανός Αξιωµατικός παρέδωσε συµβολικά
την αλυσίδα και το λουκέτο των φυλακών στον ∆ήµαρχο, τα
οποία φυλάσσονται σε προθήκη, στο Γραφείο του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων, στον 1ο
όροφο του κτιρίου του ∆ηµαρχείου.

Η αποχώρηση των Γερµανών έγινε στις 9 Οκτωβρίου 1944, 

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 4 και 10  ́ το απόγευµα, ενώ στην
συνέχεια έκαναν την εµφάνισή τους στα Μέγαρα Έλληνες
αντάρτες και Βρετανοί Στρατιώτες, οι οποίοι είχαν πέσει µε
αλεξίπτωτα στο Αεροδρόµιο της Πάχης.

Ως υπεύθυνοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουµε την ιστορία του
τόπου µας µε σεβασµό στα γεγονότα και στα πρόσωπα, που
συνδέονται µε αυτήν και ασφαλώς πρέπει να θυµόµαστε και να
µην ξεχνάµε ότι οι Έλληνες πετυχαίνουµε θαύµατα όταν είµαστε
ΕΝΩΜΕΝΟΙ. Σήµερα στη δύσκολη εποχή που βιώνουµε και
στην οικονοµική και ανθρωπιστική κρίση, που ταλαιπωρεί τους
πάντες, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πρέπει να παραµείνο-
υµε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, έχοντας υψηλό φρόνηµα, αισθήµατα αγάπης
προς την πατρίδα, σεβασµό και εκτίµηση σε όλους τους αγωνι-
στές της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

Μαθητές και µαθήτριες,
Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου Μεγαρέων καθιέρωσε µε απόφαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου (192/2016) την 9η Οκτωβρίου 1944 ως
επίσηµη ΕΠΕΤΕΙΟ της ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ των Μεγάρων
από τα στρατεύµατα της Ιταλο – Γερµανικής κατοχής, η οποία
θα γιορτάζεται κάθε χρόνο και έτσι την Κυριακή 14 Οκτωβρίου
2018, σας προσκαλώ όλους, να συµµετάσχετε στην
∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ, που θα τελεσθεί στον καθεδρικό Ιερό ναό Κοιµή-
σεως της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Μεγάρων, ώρα 10 το πρωί
και στην Επιµνηµόσυνη ∆έηση και στην κατάθεση Στεφάνων,
που θα ακολουθήσει στην Πλατεία Ηρώων και το βράδυ της
ίδιας ηµέρας, ώρα 7 µ.µ, στην Εκδήλωση Τιµής και Μνήµης
αυτής της επετείου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων, µε οµιλία από τον
πρώην ∆ήµαρχο Μεγαρέων, κ. Χρυσόστοµο Σύρκο µε θέµα: “Η
απελευθέρωση των Μεγάρων” και προβολή ταινίας από το
ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ».

Γρηγόρης Σταµούλης
∆ήµαρχος Μεγαρέων

Τέλη κυκλοφορίας 2019: Πόσα θα 
πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ΙΧ

Κίν ηση οχηµάτων  στην  Λεωφόρο Συγγρού

Τα ειδοποιητήρια αναµένεται  να αναρτηθούν στο Taxisnet µέχρι  τα
µέσα Νοεµβρίου και  η πληρωµή τους θα πρέπει  να γίνει  µέχρι  το
τέλος του χρόνου - ∆εν αναµένονται  αλλαγές.

Τα ειδοποιητήρια των Τελών Κυκλοφορίας 2019 θα δουν αναρτηµέ-
να µέχρι  τα µέσα Νοεµβρίου στους λογαριασµούς του στο Taxinet, οι
ιδιοκτήτες των ΙΧ που όπως κάθε χρόνο θα πρέπει  να τα καταβάλουν
µέχρι  την τελευταία εργάσιµη του έτους.

Φέτος - παρά τα όσα γενικώς έχουν ειπωθεί  κατά το παρελθόν- δεν
αναµένονται  αλλαγές µε το δηµόσιο να προσδοκά να βάλει  στα
ταµεία του 1,2 δις ευρώ.

Αναλυτικά:
Α. Αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης α) Επιβατικά αυτοκίνητα

που έχουν ταξινοµηθεί  για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις
31.10.2010 και  δίκυκλες και  τρίκυκλες µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της
ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, µε βάση τον
κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών, ως εξής:
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ΗΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δεν έχει εκδώσει µέχρι
σήµερα οδηγία για την

υποχρεωτική ή µη υποβολή δηµό-
σιας πρότασης προς τους µετόχους
για τη πώληση του 50,1% των
µετοχών των ΕΛΠΕ

Tο Ελληνικό ∆ηµόσιο παραχωρεί
το 20%  από το 35,48% που κατέχει
σήµερα, και την πλευρά Λάτση
(Paneuropean Oil and Industrial
Holdings S.A.) το 30,1%, από
45,47% που κατέχει σήµερα.  Η
κωλυσιεργία από την εποπτική αρχή
του Χρηµατιστηρίου, προκαλεί νέα
καθυστέρηση στην υλοποίηση του
διεθνούς διαγωνισµού.

Πότε θα υποβληθούν οι δεσµευ-
τικές προσφορές

Το αποτέλεσµα είναι οτι η υποβολή
των δεσµευτικών προσφορών από
την Glencore και τη Vitol να προσ-
διορίζονται  για το προτελευταίο
µήνα του 2018 ενώ κανείς δεν µπο-
ρεί να αποκλείσει τη περαιτέρω
καθυστέρηση του διαγωνισµού που
µπορεί να ολοκληρωθεί το νέο οικο-
νοµικό έτος.

Στην πρώτη φάση, της εκδήλωσης
µη δεσµευτικού ενδιαφέροντος, εµφ

ανίστηκαν οι εταιρείες Glencore, 
Vitol, η Carbon Asset Management

από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα,
η Alrai Group από το Ιράκ και η GFC
Alliance. Εκτός από τις δύο πρώτες
διεθνώς γνωστές εταιρείες trading,
οι υπόλοιπες έχουν ήδη αποκλειστεί
από τη δεύτερη φάση των δεσµευ-
τικών προσφορών.

Οι ενδιαφερόµενοι

Η Glencore αποτελεί κολοσσό
εξόρυξης και εµπορίας εµπορευµά-
των, µε χρηµατιστηριακή αξία 46
δισ. δολαρίων. ∆ιακινεί περίπου το
3% του παγκόσµιου εµπορίου
αργού πετρελαίου και προϊόντων, το
4% του άνθρακα, ενώ έχει ακόµα
ισχυρότερη παρουσία στο εµπόριο
µετάλλων (8% στο αλουµίνιο, 13%
στον ψευδάργυρο, 14% στο νικέλιο,
10% στον µόλυβδο, 23% στο κοβά-
λτιο). 

Στο πετρέλαιο καθηµερινά διακινεί
6 εκατ. βαρέλια και άλλων παράγω-
γων προϊόντων. Τον Μάιο του 2011
εισήλθε στα Χρηµατιστήρια του Λον-
δίνου και του Χονγκ Κόνγκ, ενώ το
2017 είχε παρουσία σε πάνω από
50 χώρες, λειτουργική κερδοφορία
14,8 δισ. δολαρίων και απασχο-
λούσε 146.000 εργαζοµένο

υς. Στο παρελθόν η εταιρεία είχε
ενδιαφερθεί για την εξαγορά της
Λάρκο, ενώ έχει ευρεία συνεργασία
µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος, αγο-
ράζοντας µέσω προθεσµιακών
συµβολαίων µεγάλο µέρος της παρ-
αγωγής της. Εκ των βασικών της
µετόχων είναι ο Τέλης Μυστακίδης,
στενός συνεργάτης του διευθύνον-
τος συµβούλου, I. Glasenberg, µε
σηµαντική συνεισφορά στην εξέλιξη
της εταιρείας.

Η Vitol, αντίστοιχα, είναι ο
µεγαλύτερος ανεξάρτητος trader
πετρελαίου, καθώς διακινεί πάνω
από 7 εκατοµµύρια βαρέλια την
ηµέρα. 

Με πωλήσεις 181 δισ. δολαρίων,
το 2017 παρέδωσε 349 εκατ. τόνους
πετρελαίου και προϊόντων, δηλαδή
11 φορές οι συνολικές ετήσιες πωλή-
σεις µαζί των ΕΛΠΕ και της Motor
Oil. 

Στο παρελθόν η εταιρεία είχε
καταθέσει πρόταση για δηµιουργία
αποθηκευτικών χώρων στην Κρήτη,
ωστόσο τελικά επέλεξε ως προορι-
σµό της την Κύπρο. Επίσης συνε-
ργάζεται και µε τα δύο ελληνικά διυ-
λιστήρια ως trader.

πληροφορίες απο το reporter.gr

Νέα καθυστέρηση στο διαγωνισµό 
πώλησης του 50,1% των ΕΛΠΕ

Νέα προγράµµατα για επιδότηση 
έως 250.000 ευρώ σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις και προσλήψεις ΑµεΑ

Ε
πι δότηση ύψους 25.000 µε 250.000 ευρώ θα µπορούν
να λάβουν, από τον ∆εκέµβρι ο, µι κρές, µεσαί ες και
µεγάλες κοι νωνι κές επι χει ρήσει ς, µε σκοπό να δοθεί

ώθηση σε νέα παραγωγι κά εγχει ρήµατα Κοι νωνι κής και
Αλληλέγγυας Οι κονοµί ας. Το πρόγραµµα του υπουργεί ου
Εργασί ας, συνολι κού προϋπολογι σµού 27 εκατ. ευρώ, θα
παρέχει  επι χορήγηση γι α 18 µήνες σε υφι στάµενους φορεί ς.

Το ύψος της θα εξαρτάται  από τον κύκλο εργασι ών της
επι χεί ρησης. Γι α φορεί ς µε χαµηλό τζί ρο, η επι δότηση θα
πηγαί νει  στι ς λει τουργι κές δαπάνες, ενώ φορεί ς µε
µεγαλύτερο τζί ρο θα λαµβάνουν υψηλότερη επι δότηση, µε την
προϋπόθεση όµως να δηµι ουργούν µί α επι πλέον θέση
εργασί ας.

«∆ί πλα στο δηµόσι ο και  στον ι δι ωτι κό τοµέα
αναπτύσσεται  ο τοµέας της Κοι νωνι κής και  Αλληλέγγυας
Οι κονοµί ας, µε δι κά του χαρακτηρι στι κά την κάλυψη των
αναγκών µε τη συνεργασί α, την αλληλεγγύη, την ι σότητα, τη
δηµοκρατι κή συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, την
ι σορροπηµένη δι άχυση του οφέλους», σηµει ώνει  η υπουργός
Εργασί ας Έφη Αχτσι όγλου σε οµι λί α της στην ανοι χτή
πολί τι κη εκδήλωση της ν.ε. της ανατολι κής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ξεχωρι στό χρηµατοδοτι κό πρόγραµµα γι α ί δρυση νέων
σχηµάτων θα τρέξει , από τι ς αρχές του 2019, από τι ς
Περι φέρει ες.

Παράλληλα, προωθεί ται  συνεργασί α µε το Ταµεί ο
Παρακαταθηκών και  ∆ανεί ων γι α τη δι ευκόλυνση των
υφι στάµενων φορέων να συµµετέχουν στους δι αγωνι σµούς του
δηµοσί ου και  δηµι ουργεί ται  Ταµεί ο Κοι νωνι κής Οι κονοµί ας
που θα χορηγεί  µι κροπι στώσει ς και  µι κροδάνει α γι α
επενδυτι κές δαπάνες και  κεφάλαι α κί νησης.

Το υπουργεί ο Εργασί ας προωθεί , επί σης, πρόγραµµα
γι α δηµι ουργί α νέων θέσεων εργασί ας, συνολι κού ύψους 11
εκατ. ευρώ, µε ξεχωρι στό προϋπολογι σµό 2 εκατ. ευρώ γι α
πρόσληψη ατόµων µε αναπηρί α.

«Η Κοι νωνι κή και  Αλληλέγγυα Οι κονοµί α αποτελεί
ορι ζόντι α και  στρατηγι κής σηµασί ας επι λογή γι α την
κυβέρνηση (I) Συνι στά τοµέα στον οποί ο µπορεί  να
δηµι ουργηθούν οι  θέσει ς εργασί ας που θέλουµε, να
δηµι ουργηθούν θέσει ς εργασί ας αφενός, αφετέρου να εί ναι
θέσει ς εργασί ας αξι οπρεπεί ς και  σταθερές», όπως
αναφέρει  η υπουργός Εργασί ας.

Στο µητρώο Κοι νωνι κής και  Αλληλέγγυας Οι κονοµί ας έχουν
εγγραφεί  τα τελευταί α τρί α χρόνι α περι σσότερες από 1.200
επι χει ρήσει ς, από τον χώρο των κατασκευών, των υπηρεσι ών
Υγεί ας, µέχρι  των εφαρµογών υψηλής τεχνολογί ας.

Απασχολούν περι σσότερους από 2.500 εργαζόµενους,
δηλαδή αντι στοι χούν κατά µέσο όρο δύο εργαζόµενοι  σε κάθε
επι χεί ρηση.

Το επόµενο δι άστηµα, δηµι ουργούνται  90 κέντρα στήρι ξης
σε όλη την Ελλάδα, στα οποί α θα δοθεί  επι χορήγηση 127.000
ευρώ γι α 30 µήνες. Στόχος η προώθηση δράσεων ενηµέρωσης,
στήρι ξης και  προβολής των εγχει ρηµάτων Κοι νωνι κής και
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ.... ΑΜΕΣΑ!

Σε λίγες µέρες εθελον τές από το Κοιν ων ικό έργο ''Προσφέρω'' θα επισκεφτούµε το Μαν τούδι
Ευβοίας µε όχ ηµα του συλλόγου που επλήγη από τον  κυκλών α "Ζορµπά", για ν α προσφέρ-
ουµε στους εθελον τές που βοηθούν  τους πληγέν τες, ρουχ ισµό, κουβέρτες κ.τ.λ
Με επικοιν ων ία που είχ αµε µαζί τους, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ καθαριστικά, σεν τόν ια, µαξι-
λάρια, κουβέρτες κ.τ.λ.
Όποιος φίλος - φίλη επιθυµεί ν α µας προσφέρει από τα παραπάν ω είδη, ας επικοιν ων ήσει
µε τα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου ώστε ν α τα παραλάβουµε. Τα
είδη θα συγκεν τρών ον ται µέχ ρι την  Κυριακή 14/10/2018.

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ.



Ο
ι εργαζόµεν οι στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία
προχ ώρησαν  εχ θές σε κιν ητοποιήσεις µε
βασικό αίτηµα το επίδοµα επικίν δυν ης και

αν θυγιειν ής εργασίας και την  έν ταξη των  ν οσηλευτών
στα Βαρέα Επαγγέλµατα (ΒΑΕ).

Παν ελλαδική κιν ητοποίηση πραγµατοποίησε εχ θές
η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Εργαζοµέν ων  στα ∆ηµό-
σια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ) για σήµερα, Τετάρτη 10
Οκτωβρίου, µε στάση εργασίας από τις 8:00 έως τις
13:00 για την  Αττική και 24ωρη απεργία για την  περ-
ιφέρεια, µε βασικό αίτηµα το επίδοµα επικίν δυν ης και
αν θυγιειν ής εργασίας και την  έν ταξη των  ν οσηλευτών
στα Βαρέα Επαγγέλµατα (ΒΑΕ).

Η πορεία ξεκίν ησε από τον  κόµβο των  ν οσοκο-
µείων  Παίδων  Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακου και
πέρασε αρχ ικά από το Μέγαρο Μαξίµου και τη Βουλή
όπου οι διαδηλωτές πέταξαν  ψηφοδέλτια και χ αρτο-
ν οµίσµατα µε τα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα και του
Παύλου Πολάκη.

Οι εργαζόµεν οι στα δηµόσια ν οσοκοµεία βρέθηκαν
έξω από το υπουργείο Υγείας όπου αρχ ικά  έστησαν
µια κάλπη που γράφει «υποχ ρεωτικά έν ας σταυρός
στο ΣΥΡΙΖΑ». Σύµφων α µε τον  πρόεδρο της
ΠΟΕ∆ΗΝ, η κάλπη τοποθετήθηκε για τους 12.000
συµβασιούχ ους οι οποίοι παραµέν ουν  σε κατάσταση
οµηρειας. 

Στη συν έχ εια τα µέλη της ΠΟΕ∆ΗΝ κρέµασαν  έν α
µεγάλο παν ό απέν αν τι από το υπουργείο στο κτίριο
που στεγάζον ται τα γραφεία της Οµοσπον δίας.

Αν τιπροσωπεία δέκα ατόµων  µπήκε στο υπουργείο
όπου συν αν τάται µε τον  υφυπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη, εν ώ µετά την  είσοδο υπήρξε µικροέν ταση
στην  πόρτα το υπουργείου καθώς ήθελαν  ακόµη πεν -
ταµελή ν α εισέλθουν

Γιαννακός: Στα νοσοκοµεία πέφτουν ακόµη και
οι σοβάδες

Σύµφων α µε τον  Πρόεδρο των  εργαζοµέν ων  που
µίλησε στον  News 24/7 στους 88,6, βασικά αιτήµατα
της χ θεσιν ής κιν ητοποίησης είν αι το επίδοµα
επικίν δυν ης και αν θυγιειν ής εργασίας και η έν ταξη
των  ν οσηλευτών  στα Βαρέα Επαγγέλµατα.

Ο Μιχ άλης Γιαν ν ακός έκαν ε λόγο για ελλείψεις σε
προσωπικό και εξοπλισµό εν ώ κατήγγειλε πως στα
ν οσοκοµεία πέφτουν  ακόµη και οι σοβάδες, όπως
είπε, καθώς εδώ και χ ρόν ια δεν  γίν ον ται συν τηρήσεις
στα κτίρια, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµεν οι ν α εισπράτ-
τουν  την  έν τον η δυσαρέσκεια των  ν οσηλευόµεν ων
αλλά και των  συγγεν ών  τους.

Αν έφερε επίσης πως στο Υπερταµείο έχ ουν  περά-
σει και ν οσοκοµεία.
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Νέα στοιχεία για κύκλωµα ιατρικών
βεβαιώσεων στις φυλακές

∆ιευρύν εται η έρευν α και για τα αδικήµατα της
εγκληµατικής οργάν ωσης και του ξεπλύµατος µαύρου
χ ρήµατος, στις υποθέσεις παράν οµων  αποφυ-
λακίσεων  υπό όρους µε πλαστά πιστοποιητικά
αν απηρίας, όπως έγιν ε γν ωστό από εισαγγελικές
πηγές.

Σύµφων α µε πληροφορίες, η Εισαγγελία ∆ιαφθο-
ράς που ερευν ά την  υπόθεση του επιχ ειρηµατία
Αριστείδη Φλώρου της Energa, (o οποίος πρόσφατα
αποφυλακίστηκε µε πλαστά πιστοποιητικά), εν τόπι-
σε κύκλωµα που δρούσε και µέσα στις φυλακές
χ ορηγών τας ιατρικές βεβαιώσεις και σε άλλους κρα-
τούµεν ους, µε αποτέλεσµα την  αποφυλάκισή τους.

Τώρα είν αι στο µικροσκόπιο των  εισαγγελικών
αρχ ών  η υπόθεση κρατούµεν ου, ο οποίος εξέτιε
ποιν ή ισόβιας κάθειρξης για αν θρωποκτον ία από
πρόθεση και άλλα αδικήµατα, ο οποίος κατάφερε ν α
αποφυλακιστεί µε όρους πριν  από λίγους µήν ες,
επικαλούµεν ος αν απηρία και προσκοµίζον τας ιατρι-
κά πιστοποιητικά που ελέγχ ον ται ως πλαστά.

Το ίδιο πρόσωπο φέρεται ν α εµπλέκεται στο
ευρύτερο κύκλωµα χ ορήγησης πλαστών  πιστοποιη-
τικών , που οδηγούν  σε παράν οµες αποφυλακίσεις.

Ο τέως κρατούµεν ος είν αι ελεύθερος καθώς παρή-
λθε η προθεσµία µέσα στην  οποία µπορούσε ν α
ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύµατος της αποφυλά-
κισής του, έτσι ώστε ν α ακολουθηθεί το µον τέλο
Φλώρου, όπου µετά από έφεση αν ακλήθηκε το πρω-
τοβάθµιο βούλευµα και ο επιχ ειρηµατίας συν ελήφθη
και οδηγήθηκε πίσω στις φυλακές Χαλκίδας.

Υπό αυτά τα δεδοµέν α και προκειµέν ου ν α αν τι-
µετωπίζον ται τέτοιου είδους αποφυλακίσεις, η
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχ ει ζητήσει από το
υπουργείο ∆ικαιοσύν ης ν α προχ ωρήσει σε αλλαγή
(τροπολογία) του άρθρου 110Α του Ποιν ικού Κώδι-
κα, που προβλέπει την  υπό όρους αποφυλάκιση για
λόγους υγείας, ώστε ν α είν αι εφικτή η αν άκληση του
βουλεύµατος µε βάση το οποίο έν ας κρατούµεν ος
αποφυλακίζεται όταν  υπάρχ ουν  εν δείξεις περί πλα-
στότητας των  ιατρικών  εγγράφων .

Τέλος, ως προς την  υπόθεση του Αριστείδη
Φλώρου, η έρευν α βρίσκεται στην  τελική της ευθεία
και σύµφων α µε πληροφορίες έχ ει εν τοπιστεί και
άλλο πλαστό πιστοποιητικό που µειών ει περαιτέρω
το ποσοστό αν απηρίας που επικαλέστηκε για την
αποφυλάκισή του.

Απεργία στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία 
- ""ΣΣτταα  κκττίίρριιαα  ππέέφφττοουυνν  αακκόόµµαα  κκααιι  οοιι  σσοοββάάδδεεςς""

Ψήφισµα δηµοτικού συµβουλίου Ιλίου σχετικά µε τις διώξεις
όλων όσοι αγωνίζονται κατά των πλειστηριασµών των κατοικιών

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Ιλίου, στη συνεδρίασή του την Πέµ-
πτη 04.10.2018, ενέκρινε οµόφωνα
το παρακάτω ψήφισµα σχετικά µε τις
διώξεις όλων όσοι αγωνίζονται κατά
των πλειστηριασµών των κατοικιών:

«Η Κυβέρνηση προβαίνει στο αντι-
δραστικό µέτρο της αυτεπάγγελτης
δίωξης όλων όσοι αγωνίζονται κατά
των πλειστηριασµών των κατοικιών,
µέτρο που αποτελεί έγκληµα κατά
του πολιτεύµατος και περιορίζει τις
πολιτικές ελευθερίες των πολιτών και
των θεσµών.

∆ιεκδικούµε την άµεση προστασία
της στέγης και ειδικά της λαϊκής
κατοικίας των λαϊκών οικογενειών
και ό,τι απέµεινε από την εφαρµογή
των νόµων και των επιταγών των
µνηµονίων.

Ζητάµε από την Κυβέρνηση την
άµεση παύση της βιοµηχανίας των
διώξεων όλων όσοι αγωνίζονται
κατά των πλειστηριασµών και κατοι-
κιών.

Τα οποιαδήποτε αντιλαϊκά και αυτα-
ρχικά µέτρα της 

Κυβέρνησης δεν πρόκειται να υπο-
στείλουν το λαϊκό κίνηµα για την 

προστασία της λαϊκής στέγης.»
Το παρόν ψήφισµα θα κοινοποιηθ-

εί:
• Στην Γραµµατεία της Κυβέρνησης
• Στον τοπικό τύπο
• Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.
Κουκουβίνος ∆ηµήτριος
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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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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ                                                                        

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια

Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια,  10/10/2018

Αριθ. Πρωτ.: 35235

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΩ  ΤΩΝ

ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020»

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412 / 2016, για την  προµήθεια
υγρών καυσίµων και λιπαντικών
για τα έτη  2019  &  2020  και
συγκεκριµένα :                                              

1) ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ (πετρελαίου κίνησης και
αµόλυβδης βενζίνης),
2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 

3) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,
µε κριτήριο κατακύρωσης για

µεν τα  υγρά  καύσιµα  κίνησης  και
το  πετρέλαιο  θέρµανσης  τη
µεγαλύτερη  ποσοστιαία  έκπτω-
ση  επί  των διαµορφούµενων
Μέσων Τιµών  Πώλησης, για  δε
τα  λιπαντικά  την  χαµηλότερη
τιµή  προσφοράς.

Ενδεικτικός  Προϋπολογισµός
1.987.265,00 € (συνυπολογιζοµέ-
νου του ΦΠΑ 24%), ο οποίος   θα
καλυφθεί  από  τους  επιµέρους
Κ.Α. κάθε  υπηρεσίας , των προϋ-
πολογισµών του ∆ήµου και των
Νοµικών του Προσώπων, των
οικονοµικών  ετών  2019  &  2020
ως  πολυετής  δαπάνη.

Ταξιν όµηση  κατά  CPV: 
09134200-9  ( Καύσιµο  πετρ-

ελαιοκιν ητήρων   Diesel )
09132100-4  ( Αµόλυβδη βεν -

ζίν η )
09135100-5  ( Πετρέλαιο θέρ-

µαν σης )
09211000-1  ( Λιπαν τικά )
Η παρούσα σύµβαση υποδι-

αιρείται στα κάτωθι τµήµατα:

ΤΜΗΜΑ 1:  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ», εκτιµώµεν ης αξίας
822.400,00 € συµπ. ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 2:  «ΑΜΟΛΥΒ∆Η
ΒΕΝΖΙΝΗ», εκτιµώµεν ης αξίας
165.420,00 € συµπ. ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 3:  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», εκτιµώµεν ης
αξίας 925.200,00 € συµπ. ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 4:  «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ»,
εκτιµώµεν ης αξίας 74.245,00 €
συµπ. ΦΠΑ 

Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµέ-
νου της σύµβασης δίδεται στη
µελέτη 229/2018 της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής
που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της διακήρυξης.

Προσφορές  µπορούν  να
υποβληθούν  είτε  για  το  σύνολο
των  καυσίµων  &  των  λιπαντικών
είτε  για  κάθε  είδος  ξεχωριστά

Η καταληκτική ηµεροµην ία
παραλαβής των  προσφ ορών
είν αι η 12/11/2018 και ώρα
16:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε
χρήση της πλατφόρµας του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήµατος, ύστερα από
κανονική προθεσµία τουλάχιστον
τριάντα πέντε (35) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της
δηµοσίευσης της προκήρυξης
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
16/11/2018, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : 10-10-18
Αρ.Πρωτοκ.: 35348

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό,
µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότε-
ρη τιµή), για την ανάθεση του έργου
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης
και τευχών διαγωνισµού για την
κατασκευή του έργου :
«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΖΑΙΤΩ ∆.Κ. ΦΥΛΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.
98/2018

Προϋπολογισµός :  2.159.000,00
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρ-
ης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβα-
σης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσι-
µο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 26η Οκτωβρίου 2018 η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες, που συµµε-
τέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης, συµπληρωµατικές πληρ-
οφορίες, σχετικά µε τις προδιαγραφ-
ές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιο-
λογητικά, το αργότερο στις
30/10/18.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρµόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ.
Καραµπίνη.

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

4. Η σύµβαση δεν αφορά από
κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβα-
σης και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45210000-2.

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

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

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβο-
λή προσφορών, γίνεται δεκτή. 

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

10. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η 2α Νοεµβρίου
2018, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα
10.00 π.µ. 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η 8η Νοεµβρίου 2018,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ

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

12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκ-
τοί:

α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµο-
νωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµ-
µένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,
δηλαδή 2η και άνω τάξη του ΜΕΕΠ
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑ και
1ης τάξης και άνω για έργα κατηγο-
ρίας Η/Μ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:

i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης, 
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρω-

παϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παρα-
ρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και 

iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφ-
ωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδι-
κασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβά-
σεων.

13. Οικονοµικός φορέας συµµε-
τέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος
ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016. 

14. Το έργο χρηµατοδοτείται
από την Περιφέρεια Αττικής και από
τον κωδικό Κ.Α.Ε. 9722.06.003
βάση της από 21-9-2018 Προγραµ-
µατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρει-
ας Αττικής και ∆ήµου Φυλής. και
προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγω-
νισµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής,
ύψους 2% επί του προϋπολογισµού
χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο
ποσό των 34.822,58  € και ισχύ του-
λάχιστον 30 ηµερών, µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.

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

17. Απαγορεύονται οι εναλλακτι-
κές προσφορές

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

19. Η συνολική προθεσµία εκτέ-
λεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα
(10) µήνες από την ηµεροµηνία υπο-
γραφής της σύµβασης. 

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφ-
ασίστηκε µε την υπ' αριθµό 94/27-4-
18 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου και η έγκρι-
ση των όρων διακήρυξης και τευχών
διαγωνισµού µε την υπ' αριθµό
299/8-10-18. Έχει εκδοθεί η υπ’
αριθµό 1.214/21-9-18 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέ-
λεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί,
επίσης, από την Οικονοµική Επιτρο-
πή του ∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµο-
σιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην
ιστοσελίδα σύµφωνα µε το άρθρο 2
της παρούσας και αναρτάται στο
πρόγραµµα "∆ιαύγεια"
diavgeia.gov.gr.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 10-10-18

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύµβασης
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών
φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµα-
τος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση γ  ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµε-
ρείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθε-
σης δηµοσίων συµβάσεων.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας σύµβα-
σης, κατατίθεται από τους συµµε-
τέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφ-
έροντες), εγγυητική επιστολή συµµε-
τοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ, για το είδος του καυ-
σίµου ή των λιπαντικών για το οποίο
συµµετέχει στο διαγωνισµό και η οποία
πρέπει να περιέχει µε ποινή αποκλει-
σµού όλα τα αναγκαία στοιχεία σύµφ-
ωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του
Ν. 4412/2016 (Α  ́147).
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν

τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συµµε-
τοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περι-
λαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων που συµµε-
τέχουν στην ένωση. 
Προσφορές θα υποβληθούν σύµφω-
να µε την αναλυτική διακήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και
από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042718, Fax. 213 2042714 Οι ενδια-
φερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν
να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη
του διαγωνισµού επισκεπτόµενοι την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. καθώς και  την
επίσηµη  πλατφόρµα του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθ-
εί στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων και στον Τύπο. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρ-
υξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνι-
σµού, αρχικού και τυχόν επαναληπτι-
κού, που προβλέπονται από το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν
τον Ανάδοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



14-θριάσιο Πέµπτη 11 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 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 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 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 Ασπρ-
όπυργος.

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 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 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 & 6974668763ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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16-θριάσιο Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2018  

21 Οκτωβρίου - 12:00 το µεσηµέρι
Τιµή στον ελευσινιακό αθλητισµό από

το ΠΑΚΠΠΑ - Κλειστό Γυµναστήριο 
"Α. ∆ασκαλάκης" 

Η Εφορεία Αρχ αιοτήτων  ∆υτικής Αττικής, έπειτα από
την  αν αβολή των  εκδηλώσεων  λόγω καιρικών  συν θη-
κών , συµµετέχ ει στον  εορτασµό των  Ευρωπαϊκών
Ηµερών  Πολιτιστικής Κληρον οµιάς, µε τίτλο
«ΠΟΛ(ε)ΙΣ» διοργαν ών ον τας τις εξής δράσεις:

Α)  Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών
Σάββατο 13/10/2018:
Σε συν εργασία µε το Επισκήν ιον -Κίν ηση πολιτών

για τη αν άδειξη του αρχ αίου θεάτρου Αχ αρν ών  θα
πραγµατοποιηθεί στην  Αρχ αιολογική Συλλογή Αχ α-
ρν ών  παρουσίαση επιλεγµέν ων  εκθεµάτων  και ξεν άγ-
ηση σε αρχ αιολογικούς χ ώρους των  Αχ αρν ών  (Αδριά-
ν ειο Υδραγωγείο, αρχ αία οδός) µε θεµατικό άξον α τη
διαχ ρον ική σχ έση των  Αχ αρν ών  µε την  Αθήν α από
αρχ αιολόγους της ΕΦΑ∆Α.

Σηµείο συν άν τησης Αρχ αιολογική Συλλογή Αχ α-
ρν ών : Φιλαδελφείας 76. Η µετάβαση στους αρχ αιολογι-
κούς χ ώρους θα γίν ει µε πούλµαν  (δωρεάν ). Τηλέφων ο
για κράτηση θέσεων : 210 2466122.

Υπεύθυν οι αρχ αιολόγοι: Ειρήν η Αν αγν ωστοπούλου,
∆ώρα Γεωργουσοπούλου, Σταµατία Κατσαν δρή.

Β) Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων:
Παρασκευή 12/10/2018:
Tο Θεατρικό Εργαστήρι της Σοφίας Κάρκα – Πολυχ ρ-

ον άκη θα παρουσιάσει αφήγηση παραµυθιού µε θέµα
την  ίδρυση της αρχ αίας πόλης των  Μεγάρων , που
στηρίζεται στο µύθο του Μέγαρου. Συν οδεύουν  οι κ.κ.
Μαυροειδή. Θα προηγηθεί ξεν άγηση.

Σάββατο 13/10/2018:
Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση φωτογραφίας 

«Πόλ(ε)ις- Μεταµορφώσ(ε)ις»,      στις αίθουσες
του Μουσείου και στην Κρήνη του Θεαγένους.

Τηλέφων ο επικοιν ων ίας: 2296022426, Υπεύθυν οι
αρχ αιολόγοι: Χριστίν α Καζαζάκη

Είσοδος ελεύθερη,   Ώρα προσέλευσης: 10.00π.µ.

Ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους 
των Αχαρνών το Σάββατο 13 Οκτωβρίου


