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Νέζη Σοφία Χ. 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 2105580394

Ελευσίνα
ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Αγ. ∆ηµητρίου 1, 2105558926

Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ., Κοροπούλη Βαγγέλη 15,
2105551954, 08:00-23:00

Ανω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. 

Κυκλάδων 31,  2102482990  08:00-22:00

Αχαρν ές 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Κύπρου 52-54, 2102400171

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α, Κ. Φυλής 1

& Πύλου  - ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και λίγη υγρασία     

Η θερµοκρασία έως 23
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χρυσάνθη,Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια

"Κανένα ποτάµι στην Αττική
δεν θα άντεχε µία µετεωρολογι-
κή "βόµβα" σαν εκείνη που
χτύπησε τη Μάνδρα", εκτίµησε
ο καθηγητής ∆υναµικής Τεκτο-
νικής, Εφαρµοσµένης Γεω-
λογίας και ∆ιαχείρισης
Φυσικών Καταστροφών στο
ΕΚΠΑ, Ευθύµιος Λέκκας προ-
σθέτοντας ότι τα στοιχεία που
έφερε στο φως η περσινή τρα-
γωδία; καθιστούν αναποτελε-
σµατικό κάθε κλασσικό αντιπ-
ληµµυρικό έργο, όσα χρήµατα
και αν δίνονταν για αυτό το
σκοπό.

Ο κ. Λέκκας παρουσίασε τα
ευρήµατα της έρευνας που του
ανέθεσε η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής µε θέµα
"επιχειρησιακός σχεδιασµός για τη µείωση των επι-
πτώσεων από πληµµυρικά φαινόµενα".

Η Μάνδρα "µας άνοιξε τα µάτια ", δήλωσαν ο κ. Λέκκας
και ο διδάκτωρ γεωλογίας Μιχάλης ∆ιακάκης καθώς
όπως επισήµανε ο κ. ∆ιακάκης "στη Μάνδρα έπεσαν 300
χιλιοστά βροχής σε 13 ώρες , ενώ η Αττική δέχεται 390
χιλιοστά σε ένα χρόνο".

"Μία τέτοια µετεωρολογική βόµβα θα είχε τα ίδια αποτε-
λέσµατα σε 160 περιοχές ανά την Ελλάδα. Σε πάρα πολ-
λές περιπτώσεις δεν µπορούµε να κάνουµε απολύτως
τίποτα στην Αττική. 

Πρέπει να διατεθούν πάρα πολλά χρήµατα και να
γίνουν πολύ µεγάλα έργα, τα οποία είναι αµφίβολο αν θα
λειτουργήσουν. Πρέπει να γίνει µεγάλη κοινωνική ανα-
στάτωση από εκεί που θα περάσουν και δεν ξέρουµε τι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχουν και αν επαρκούν
µετά από 10 χρόνια ", σηµείωσε ο κ. Λέκκας.

"Πρέπει να αναπτύξουµε συστήµατα έγκαιρης προειδο-
ποίησης, αποδεχόµενοι τους κινδύνους µέσα στον αστικό
ιστό της Αττικής έτσι ώστε µε ένα καλά δοµηµένο επιχει-
ρησιακό σχέδιο να µπορούµε να ειδοποιήσουµε τον
πληθυσµό και να µειώσουµε τις επιπτώσεις τουλάχιστον
σε ανθρώπους".

Εκτεθειµένη στις µετεωρολογικές "βόµβες" η Αττική
Την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη και τα επιχειρησιακά σχέδια

σωτηρίας της ανθρώπινης ζωής τονίζουν οι επιστήµονες

Σ
το πλαίσιο των  επισκέψεων  της ∆ιοίκησης του
ΤΑΙΠΕ∆ στους Οργαν ισµούς των  περιφερει-
ακών  λιµέν ων  της χ ώρας, τους οποίους διαχ ει-

ρίζεται, ο Πρόεδρος του Ταµείου κ.Άρης Ξεν όφος, ο ∆ιε-
υθύν ων  Σύµβουλος κ.Ριχ άρδος Λαµπίρης, συν οδευό-
µεν οι από τον  συν τον ιστή  των  λιµέν ων  της  χ ώρας
εκ µέρους του ΤΑΙΠΕ∆, κ. Αθαν άσιο Λιάγκο, επισκέφ-
θηκαν  την  Πέµπτη 18 Οκτωβρίου, τον  Οργαν ισµό
Λιµέν ος Ελευσίν ας και συν αν τήθηκαν  µε τον  Πρόεδρο
κ.Σταµάτη Κοιλάκο και το ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο
κ.Χαράλαµπο Γαργαρέτα. 

Επίσης, είχ αν  την  ευκαιρία ν α  συν οµιλήσουν  και
µε τους εκπροσώπους των  εργαζοµέν ων  και λιµεν ερ-
γατών , κ.κ. Κώστα Χρήστου και Χρήστο Κατσογιάν ν η,
αν τίστοιχ α. 

Επιπλέον , όπως αν αφέρει ∆ελτίο Τύπου του Οργαν ι-
σµού Λιµέν ος Ελευσίν ας , η ∆ιοίκηση του ΤΑΙΠΕ∆

συν αν τήθηκε και µε τον  ∆ήµαρχο Ελευσίν ας κ. Γιώργο
Τσουκαλά, ο οποίος εξέφρασε την  άριστη συν εργασία
του µε την  ∆ιοίκηση του Οργαν ισµού.

Η αν τιπροσωπεία του ΤΑΙΠΕ∆ ξεν αγήθηκε στο Κεν -
τρικό Εµπορικό Λιµέν α, καθώς και στη λιµεν ική περ-
ιοχ ή της Βλύχ ας, η οποία αποτελεί χ ώρο αρµοδιότητας
του Οργαν ισµού, προκειµέν ου ν α διαπιστώσει από
κον τά την  κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριµέν ο
χ ώρο, αν αφορικά µε τα ν αυάγια καθώς και µε  τα
επικίν δυν α- επιβλαβή πλοία. 

Η συζήτηση µε όλους τους φορείς έγιν ε σε πολύ
καλό κλίµα και επικεν τρώθηκε στις προοπτικές αν ά-
πτυξης και τις προκλήσεις του λιµαν ιού της Ελευσίν ας,
στις δυν ητικές συν έργειες µε το µεγάλο λιµάν ι του Πει-
ραιά, την  αποδοτική συν εργασία όλων  των  µερών ,
καθώς και στο κοιν ων ικό αποτύπωµα που αφήν ει η λει-
τουργία του λιµέν α στην  περιοχ ή.

Επίσκεψη της ∆ιοίκησης του ΤΑΙΠΕ∆ 
στο Λιµάνι της  Ελευσίνας



• Πολλά και εξελίξιµα τα ταλέντα της πόλης

Σ
το ∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου φιλοξεν ήθηκαν  πάν ω από
150 µαθητές της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης των  ∆ηµοτικών  Σχ ολείων
του ∆ήµου Ασπροπύργου για ν α λάβουν  συµµετοχ ή στο Πρόγρ-

αµµα “Kids’ Athletics” της International Association of  Athletics
Federation (IAAF), που διοργάν ωσε ο Οργαν ισµός Άθλησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου και ο Α.Ο.
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ σε συν εργασία µε το Σύν δεσµο Ελλην ικών
Γυµν αστικών  Αθλητικών  Σωµατείων  (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.).

Τα παιδιά είχ αν  την  ευκαιρία ν α γν ωρίσουν  τα αγων ίσµατα των
εµποδίων , του ακον τισµού, της σφαιροβολίας και των  δρόµων
ταχ ύτητας. Χωρισµέν α σε οµάδες, µε συν αγων ιστικό χ αρακτήρα και
δουλεύον τας κυκλικά σε σταθµούς, µυήθηκαν  στα παραπάν ω

αγων ίσµατα υπό την  καθοδήγηση του Τεχ ν ικού Συµβούλου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., κ.
Στέφαν ου Ματάκη. Στην  εύρυθµη διεξαγωγή της Εκδήλωσης συν έβαλαν  το προσω-
πικό του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., το ∆.Σ. του Α.Ο. ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και οι Οµοσπον -
διακοί Προπον ητές, κ.κ. Μιχ άλης Γον ιωτάκης και Παν αγιώτης Χαραµής.

Κον τά στους µαθητές, βρέθηκε ο Πρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, ο οποίος ευχ α-
ρίστησε τους µαθητές για τη συµµετοχ ή τους  αλλά και τους γον είς για την  εµπι-
στοσύν η που δείχ ν ουν  στις αθλητικές δοµές του ∆ήµου Ασπροπύργου καθώς και
όλους όσοι συν έβαλαν  στην  Εκδήλωση. 

Τόν ισε ότι, το εν  λόγω πρόγραµµα της IAAF είχ ε σκοπό ν α καταστήσει όσο πιο
δηµοφιλή γίν εται τα αγων ίσµατα του Κλασσικού Αθλητισµού στους Μαθητές αλλά και
ν α αν αδείξει την  εκπαιδευτική αξία του αθλητισµού στη διαµόρφωση της προσω-
πικότητάς τους.
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ΨΨηηφφίίσσττηηκκεε  εεππίί  ττηηςς  ααρρχχήήςς  
το νοµοσχέδιο της σύµβασης παραχώρησης για 

το Θριάσιο εµπορευµατικό κέντρο

Συν εχ ίζον ται τα έργα ασφαλτόστρωσης  στις τρεις ∆ηµοτικές Εν ότητες του
∆ήµου Φυλής, για τον  εκσυγχ ρον ισµό και την  αν αβάθµιση του οδικού δικ-
τύου της πόλης, προς όφελος των  δηµοτών . 

Στη ∆ηµοτική Εν ότητα Ζεφυρίου έχ ει ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο τµήµα των
έργων  ασφαλτόστρωσης και αµέσως µετά ξεκιν ούν  τα έργα οδοποιίας στη ∆ηµοτική
Εν ότητα Φυλής.  Στα Άν ω Λιόσια ξεκίν ησε χ θες ν έος κύκλος ασφαλτοστρώσεων
στη Ζωφριά και στην  ∆ροσούπολη.

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς  σηµείωσε σχ ετικά : «Αλλάζουµε το ∆ήµο.
Κάν ουµε την  πόλη µας σύγχ ρον η, ασφαλή και φιλική για το δηµότη. Είν αι η πρώτη
φορά που υλοποιείται στο ∆ήµο µας τόσο εκτεταµέν ο πρόγραµµα ασφαλτο-
στρώσεων . Ξεπεράσαµε τα 100 χ ιλιόµετρα κατασκευής ν έων  δρόµων  και προχ ωρ-
ούµε».

Συγκεκριµέν α στο Ζεφύρι ολοκληρώθηκαν  και παραδόθηκαν  στην  κυκλοφορία
άλλοι 11 δρόµοι. Συγκεκριµέν α πρόκειται για τις οδούς : Αλαµάν ας, Παύλου Μπακο-
γιάν ν η, Καποδιστρίου, Σαράφη, Έλλης, Μαραθών ος, Τήν ου, Σεφέρη, 17ης Νοεµ-
βρίου, Μιαούλη και Μεγάλου Σπηλαίου. 

Συνεχί ζεται  στη σελ. 10

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Ψ
ηφίστηκε επί της αρχής το νοµοσχέ-
διο της σύµβασης παραχώρησης για
το Θριάσιο εµπορευµατικό κέντρο

Ψηφίστηκε επί της αρχής το νοµοσχέδιο
της σύµβασης παραχώρησης του Θριασίου
Εµπορευµατικού Κέντρου, µε την  τελική
ψήφιση του νοµοσχεδίου να αναµένεται,
στην  Ολοµέλεια της Βουλής, πιθανώς την
ερχόµενη εβδοµάδα.

Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής,
κατ’ άρθρο και στο σύνολό του κατά πλει-
οψηφία από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ενώ Νέα ∆ηµο-
κρατία, Ποτάµι και Ένωση Κεν τρώων
επιφυλάχθηκαν  να το ψηφίσουν  κατ’
άρθρο.

Κατά τάχθηκαν τα κόµµατα της ∆ηµοκρα-
τικής Συµπαράταξης, της Χρυσής Αυγής και
του ΚΚΕ.

Μιλώντας στη Βουλή, ο αρµόδιος υπουργός 
Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης υπογράµµι-

σε την  αναγκαιότητα ολοκλήρωσης και λειτο-
υργίας του διαµετακοµιστικού κέντρο στο
Θριάσιο, συµπληρώνοντας ότι “το Θριάσιο
Εµπορευµατικό Κέντρο είναι µια αναγκαία,
απαραίτητη, στρατηγική υποδοµή για τη
χώρα µας, για τις βαλκαν ικές χώρες, αλλά και
για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς µεταφορές”.

Σύµφωνα µε τον  υπουργό Μεταφορών,
πρόκειται για µια υποδοµή που θα δώσει
άµεσα πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας
στην κατασκευή και πάνω από 3.000 µόν ι-
µες θέσεις εργασίας, που υπολογίζεται ότι
µπορεί να φθάσουν έως τις 5.000.

Από την  πλευρά τους, βουλευτές της αντι-
πολίτευσης κατηγόρησαν  τον  υπουργό
Μεταφορών για χαµηλό τίµηµα και για αλλαγή
στους όρους δόµησης. 

ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ““KKIIDDSS’’  AATTHHLLEETTIICCSS””  ΤΤΗΗΣΣ  IIAAAAFF
∆ιέπρεψαν στα αγωνίσµατα του Κλασσικού Αθλητισµού οι µαθητές του Ασπρόπυργου 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

Ξεπέρασαν τα 100 χιλιόµετρα 
οι  δρόµοι που ανακατασκευάζονται
Στο Ζεφύρι ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στην
κυκλοφορία άλλοι 11 δρόµοι. 
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Ο ∆ήµος Αχαρνών
συµµετέχει ενεργά
στη φετινή
Ευρωπαϊκή εβδοµάδα 
για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην
Εργασία

Ο
∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει ενεργά
στη φετινή Ευρωπαϊκή εβδοµάδα για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην

Εργασία 22-26 Οκτωβρίου  2018, του Ευρ-
ωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία, η οποία έχει ως
θέµα: "∆ιαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών".
Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο (την 43η ηµερο-
λογιακή εβδοµάδα), διοργανώνεται η Ευρω-
παϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία, µια από τις σηµαντικό-
τερες εκδηλώσεις της εκστρατείας για Ασφα-
λείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας. Με εκα-
τοντάδες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης
που λαµβάνουν χώρα σε ολόκληρη την ΕΕ
και εκτός ΕΕ — και πρόσθετη κάλυψη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, είναι η ιδανική ευκαιρία να συµµετάσχετε στην εκστρατεία.

Υπάρχει σαφές επιχειρηµατικό όφελος για την επένδυση στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία — οι επιχειρήσεις που δεσµεύονται στην ανάπτυξη
φιλοσοφίας πρόληψης µέσω ισχυρής ηγεσίας και παροχής κατάλληλων πόρων επωφελούνται µακροπρόθεσµα.

Η ανεπαρκής διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας όχι µόνο θέτει τους εργαζοµένους σε περιττό κίνδυνο, αλλά επιφέρει και σηµαν-
τικό άµεσο κόστος στις επιχειρήσεις και στα συστήµατα υγείας. Για παράδειγµα, υπολογίζεται ότι η έκθεση σε καρκινογόνα στον χώρο εργασίας κοστίζει 2,4
δισεκατοµµύρια ευρώ στην Ευρώπη κάθε χρόνο.

Επενδύοντας στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, το κόστος αυτό αποφεύγεται και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από:
• υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και κινήτρων στους εργαζοµένους
• µείωση των απουσιών και του κόστους που συνδέονται µε προβλήµατα υγείας των εργαζοµένων
• µειωµένη εναλλαγή του προσωπικού.
Τα παραπάνω, µε τη σειρά τους, καθιστούν τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και επιτυχηµένες, το οποίο αποτελεί στόχος όλων των

επιχειρήσεων.Ενηµερωτικό φυλλάδιο: οδηγός της εκστρατείας

Ο οδηγός της εκστρατείας εξηγεί γιατί είν αι τόσο σηµαν τική η διαχ είριση των  επικίν δυν ων  ουσιών  στον  χ ώρο εργασίας. Παρουσιάζον τας διάφορες περιπτωσιολογικές
µελέτες και πρακτικές λύσεις, παραθέτει τη σχ ετική ν οµοθεσία και περιγράφει πώς µπορεί ν α εδραιωθεί µια ν οοτροπία πρόληψης των  κιν δύν ων .
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Ακόµη µια παιδι-
κή χαρά ανα-
κ α τ α σ κ ε υ ά -

στηκε και παραδόθηκε
ολοκαίνουργια από το
∆ήµο Φυλής και την
Τεχνική Υπηρεσία, σε
υλοποίηση της δέσµευ-
σης του ∆ηµάρχου
Φυλής Χρήστου Παπ-
πού προς τους κατοίκο-
υς της περιοχής. Πρό-
κειται για την παιδική
χαρά στον Άγιο Γεώρ-
γιο, στη πλατεία Πυρ-
αµίδας, στην οποία
έγινε πλήρης ανακαίνι-
ση και αναµόρφωση. 

«Προχωράµε σταθε-
ρά και µε υπευθυνότητα
στην ανακατασκευή
των παιδικών χαρών
του ∆ήµου µας. ∆ίνουµε
στα παιδιά µας αυτό

που τους ανή-
κει. Ασφαλείς
και σύγχρονο-
υς χώρους
π α ι γ ν ι δ ι ο ύ .
Μέχρι το τέλος
του χρόνου
έχουµε προγρ-
α µ µ α τ ί σ ε ι
εργασίες ανακατασκε-
υής σε 11 ακόµη παιδι-
κές χαρές» υπογραµ-
µίζει ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς. 

Στην παιδική χαρά
τοποθετήθηκαν δύο
διπλές κούνιες, µια

ανοιχτή και µία κλειστή
για µικρότερα παιδιά,
ένα πολυόργανο παιδι-
κής χαράς που συνδυά-
ζει αναρρίχηση και
τσουλήθρα και δίνει τη

δυνατότητα στα παιδιά
και για άλλες δραστηρι-
ότητες διασκέδασης,
µια τραµπάλα, µία
τραµπάλα ελατηρίου
παπάκι και ένα σπιτάκι
για νήπια. Η νέα πανέ-
µορφη παιδική χαρά
διαθέτει τέλος ένα παρ-
αλληλόγραµµο κιόσκι
δέκα θέσεων που δίνει
τον απαραίτητο χώρο
σε  γονείς και συνοδούς
να παρακολουθούν και
να επιβλέπουν ξεκούρ-
αστα το παιγνίδι των
παιδιών τους. Η παιδι-
κή χαρά έχει ξύλινη
περίφραξη, φωτίζεται
επαρκώς ενώ έχουν
τοποθετηθεί και ξύλινα
παγκάκια. 

«Μέσα στο 2018 ανα-
κατασκευάσαµε πλήρ-
ως 19 παιδικές χαρές
στο πλαίσιο της προ-

σπάθειας µας να δηµιο-
υργήσουµε άρτιους
χώρους αναψυχής για
τα παιδιά. 

Συνεχίζουµε  την
προσπάθεια εντατικά
ώστε σταδιακά όλοι οι
χώροι αναψυχής των
παιδιών να είναι σύγχρ-
ονοι και ασφαλείς»
υπογραµµίζει ο Αντιδή-
µαρχος Τεχνικών
Έργων Θανάσης
Σχίζας. 

Η ανακατασκευή της
παιδικής χαράς έγινε µε
δαπάνη του ∆ήµου
Φυλής, στο πλαίσιο
µελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας για την
συντήρηση και την ανα-
βάθµιση των χώρων
αναψυχής των παιδιών
σύµφωνα µε τους
νέους κανόνες της
κείµενης νοµοθεσίας.

««WWii--FFii  ««WWii--FFii  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ»»»»
ΠΠρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  εεππεεκκττααθθεείί  ττόόσσοο  σσεε  χχωωρρηηττιικκόόττηητταα  όόσσοο  κκααιι  σσεε  
κκάάλλυυψψηη  ππεερριισσσσόόττεερρωωνν  κκοοιιννόόχχρρηησσττωωνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  ππόόλληηςς  

ΣΣας ενηµερώνουµε πως ∆ίκτυο Free Wi-Fi (Dimos Elefsinas/elefsina) λειτουργεί σε αρκετούς
κοινόχρηστους  χώρους της πόλης: περιµετρικά και εντός  του ∆ηµαρχείου, περιµετρικά στον
αρχαιολογικό χώρο,  στην πλατεία Ηρώων, στο παλιό Ελαιουργείο και στον πεζόδροµο της 

Νικολαΐδου από την πλατεία Ηρώων µέχρι το ύψος της Περικλέους.
Η λειτουργία του δικτύου  είναι προσωρινά σε φάση  δοκιµής  και παρακολούθησης.  Συνεχής θα είναι

η προσπάθεια ώστε να αναβαθµιστεί ποιοτικά και να επεκταθεί τόσο σε χωρητικότητα όσο και σε κάλυψη
περισσότερων κοινόχρηστων χώρων της πόλης. Παρακαλούµε να  στέλνετε τις παρατηρήσεις και τις
προτάσεις σας στο e-mail: mich@elefsina.gr.

∆ήµος Φυλής: ∆ήµος Φυλής: 
Ανακατασκευάστηκε 
η παιδική χαρά 
στον Άγιο Γεώργιο

Καθορίστηκαν οι νέοι µισθοί
των αιρετών της Αυτοδιοίκησης 

Κ
ατ’ εξουσιοδότηση της  παραγράφου 2 του άρθρου 22
του Ν.4354/15 εκδόθηκε η ΚΥΑ 54698/05.10.2018
(ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’), µε την οποία καθ-

ορίζονται οι  αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γεν ικών γραµ-
µατέων των δήµων.

Οπως είναι γνωστό “H αντιµισθία των Περιφερειαρχών,
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων των Περιφερειακών
Συµβουλίων  των  Οργαν ισµών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθµού, καθώς και των ∆ηµάρχων, Αντιδ-
ηµάρχων και Προέδρων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων και των
Γεν ικών Γραµµατέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού καθο-
ρίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.”

Υπογράφηκε λοιπόν από τους Υπουργούς Εσωτερικών
και Οικονοµικών  η 

ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’)
µε τίτλο 

Καθορισµός αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γεν ικών γραµµατέων
δήµων που ορίζει τα εξής:

Καθορίζουµε τις αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γεν ικών
γραµµατέων των δήµων, ως ακολούθως:

1. α) Η αντιµισθία των δηµάρχων σε δήµους µε πληθυσµό
άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση
µε το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως απο-
δοχών του Γεν ικού Γραµµατέα Υπουργείου, των δηµάρχων
των δήµων µε πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση µε το εβδο-
µήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών και των
δηµάρχων των δήµων µε πληθυσµό κάτω των είκοσι χιλιά-
δων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση µε το πενήντα τέσσε-
ρα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών.

β) Οι αντιδήµαρχοι λαµβάνουν το πενήντα τοις εκατό
(50%) της αντιµισθίας που αναλογεί στο δήµαρχο, ενώ οι
πρόεδροι των δηµοτικών συµβουλίων λαµβάνουν το είκοσι
ένα τοις εκατό (21%) αυτής.

γ) Η αντιµισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των
δήµων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε αναπηρίες,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν . 3852/2010.

δ) Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γεν ι-
κοί γραµµατείς των δήµων, καθορίζονται ως ποσοστό 65%
επί της αντιµισθίας του οικείου δηµάρχου.

Οι µην ιαίες αποδοχές των προαναφερόµενων γεν ικών
γραµµατέων, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων
ειδικών θέσεων 1ου βαθµού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε
φορά.

Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν  λόγω γεν ικούς
γραµµατείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύµφω-
να µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις.

2.α) Η αντιµισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση µε το
ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών
του Γεν ικού Γραµµατέα Υπουργείου.

β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιµισθία ίση µε
το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιµισθίας του
περιφερειάρχη και στον  πρόεδρο του περιφερειακού
συµβουλίου καταβάλλεται αντιµισθία ίση µε το είκοσι έξι και
τριάντα εκατοστά τοις εκατό (26,3%) της αντιµισθίας του περ-
ιφερειάρχη.

γ) Η αντιµισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργα-
να, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε αναπηρίες, σύµφ-
ωνα µε τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζό-
µενα στην παρ. 4 του άρθρου 181 του ν . 3852/2010.

Ο βασικός µισθός Γεν ικού Γραµµατέα Υπουργείου σήµερα,
ανέρχεται στο ποσό των 3.231 €. Αθροιζόµενες µε το προβ-
λεπόµενο στο άρθρο 16 επίδοµα θέσης ευθύνης (1.400 €) οι
αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 4.631 € µην ιαίως.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ Ν/Σ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
∆ηµήτρης Μπουραίµης: 
«Η γνώση και η προετοιµασία για το 
µέλλον είναι στάση ζωής και ευθύνης»

Μ
ε την ισχυρή πεποίθηση πως, αν δεν έχεις τη
γνώση, δε µπορείς να διοικήσεις και να διαχει-
ριστείς µε αποτελεσµατικότητα θέµατα της

τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο επικεφαλής και στελέχη της
παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ συµµετείχαν στην
ενηµέρωση για την εφαρµογή του νοµοσχεδίου
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1», στην αίθουσα του δηµοτικού
συµβουλίου Φυλής.

«Σε εποχές οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, η φιλι-
κή σχέση µεταξύ διοίκησης και δηµοτών και η συµµε-
τοχή είναι απαραίτητες για τους κατοίκους των Άνω
Λιοσίων, του Ζεφυρίου και της Φυλής. Ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» µε τις επιµέρους παραµέτρους που
περιλαµβάνει, µπορεί να συντελέσει στην αναβάθµιση
των καθηµερινών πρακτικών του δήµου» τονίζει ο
∆ηµήτρης Μπουραΐµης.

Και προσθέτει: «Η προετοιµασία για το µέλλον είναι
στάση ζωής και ευθύνης. Πιστεύουµε στην αυτονοµία
της γειτονιάς, των τριών πρώην δήµων, τη συµµετοχή,
την αποκέντρωση. Πιστεύουµε στη διαφάνεια και το
αναφαίρετο δικαίωµα των δηµοτών να γνωρίζουν τι
συµβαίνει στο δήµο. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι όλα τα
θέµατα λύνονται µε τη γνώση και όχι το µίσος». 
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Kοντά στα παιδιά µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής η ΚΕ∆Ε

Υπό την αιγίδα της ΚΕ∆Ε πραγµατοποιήθηκε σε
πόλεις του ∆ήµου Λέσβου η εκδήλωση για την
συµβολή του αθλητισµού και του παραδοσια-

κού παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών µε ∆ιαταρ-
αχή Ελλειµµατικής προσοχής, ο αριθµός των οποίων
φαίνεται να διευρύνεται διαρκώς στην Ελλάδα και διε-
θνώς. Όσο η επιστηµονική έρευνα φωτίζει την άγνωστη
µέχρι πρότινος διαταραχή, που αποδεικνύεται όµως
πολύ κοινή, ξετυλίγει τα τεράστια κενά στην µέχρι σήµε-
ρα ιατροφαρµακευτική αντιµετώπιση, µε την χορήγηση
βαριάς θεραπείας που κατέληξε να φυλακίζει την πρόο-
δο των παιδιών αυτών, τα περισσότερα εκ των οποίων
είναι χαρισµατικά και µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης.

Η ΚΕ∆Ε δεσµεύτηκε να σταθεί δίπλα στους γονείς,
τους εκπαιδευτικούς, και στα ίδια τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ
ενηµερώνοντας για την συµβολή του Αθλητισµού στην
αντιµετώπιση της ∆ιαταραχής ∆ιάσπασης της Προ-
σοχής, µε την συµµετοχή  ειδικευµένων επιστηµόνων
και προπονητών άθλησης, οι οποίοι µεταφέρουν βιωµα-
τικά τις εµπειρίες τους κατά την πραγµατοποίηση  ηµε-
ρίδων στους ∆ήµους της Χώρας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κ. Γιώργος Πατούλης απέστει-
λε µήνυµα ενεργούς συµπαράστασης της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος για την υγιή διάπλαση και την
ανάδειξη της ιδιαιτερότητας και χαρισµατικότητας των
παιδιών αυτών:

«Στις σηµερινές πόλεις µε τους ασφυκτικούς ρυθµούς
και τα κοινωνικά προβλήµατα που η Ελλάδα αντιµε-
τωπίζει, το ταλέντο και το χαµόγελο των παιδιών µε
∆ΕΠ-Υ στραγγαλίζεται από την άγνοια που σκεπάζει
την διαδραστικότητα µεταξύ παιδιών – γονέων- γιατρών
και δασκάλων, αφού η επιστηµονική έρευνα µόλις τώρα
αναδεικνύει τους υγιέστερους και φιλικότερους τρόπους
που συµβάλουν στην ανάπτυξη τους.

∆έσµευση της ΚΕ∆Ε είναι να συµβάλει στη
συστηµατική ενηµέρωση από άκρη σε άκρη της
χώρας, και να συνδράµει στην αποτελεσµατικότερη
διαχείριση του φαινοµένου των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ
από πλευράς της Ελληνικής επιστηµονικής κοινότ-
ητας.

Εκπαίδευση χρειαζόµαστε όλοι για να εντοπίσουµε
ακόµη και τους ενήλικες µε ∆ΕΠ-Υ που είναι ανάµεσα
µας, συνειδητοποιώντας όµως ότι δεν πρόκειται  για
προβληµατικότητα, αλλά για χαρισµατικότητα, και να
θυµηθούµε τα χρυσά οφέλη του αθλητισµού και του παι-
δικού παιχνιδιού στις αλάνες.»

Οι ενηµερωτικές εκδηλώσεις στις πόλεις της Λέσβου,
την Καλλονή και το Πλωµάρι, διοργανώθηκαν από την 

Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου κ. Καλογήρου και την φιλο-
ξενία του Αντιδηµάρχου κ. Μανώλη Αρµενάκα, ενώ την
εκδήλωση εκπόνησε ο Επιστηµονικός φορέας i-paidi µε
επικεφαλής την ψυχοπαιδαγωγό κ. Μαριάννα Λαγο-
υµίδη και την Υπεύθυνη Εθελοντισµού και Νέας Γενιάς
του ∆ήµου Αµαρουσίου κ. Χριστίνα Γαλανοπούλου, µε
µέγιστη ανταπόκριση και θερµό ενδιαφέρον από τους
κατοίκους του νησιού.

Στην εκδήλωση συµµετείχε και η Παγκόσµια Πρωταθ-
λήτρια του Πόλο Μάνια Μπίκωφ, πού από την πλευρά
της, όπως και η επιστηµονική σύµβουλος του i-paidi κ.
Γαλανοπούλου, πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής µε προ-
πονητική εµπειρία στα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ, καθοδήγησαν
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς µέσα από την προ-
σωπική τους εµπειρία για τους τρόπους που ο αθλητι-
σµός και η ενδεδειγµένη επικοινωνιακή διαχείριση
συµβάλλουν στην συγκέντρωση της προσοχής και τον
περιορισµό της υπερκινητικότητας των παιδιών µε
ελλειµµατική προσοχή.

Ο καθηγητής κ. Χαράλαµπος Πετρέλλης ανέπτυξε στις
ηµερίδες την συµβολή των παραδοσιακών παιχνιδιών
στην διαµόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών,
των «παιχνιδιών της αλάνας», πολλά από τα οποία
διατηρούνται µέχρι σήµερα στην χώρα µας και στο εξω-
τερικό κρατώντας από την Ελληνική αρχαιότητα.

Η Πρόεδρος του ipaidi, ψυχοπαιδαγωγός µε εξειδίκευ-
ση στα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ κ. Μαριάννα Λαγουµίδη δήλω-
σε: «Τα χαρισµατικά παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ στη Λέσβο
αξίζουν να έχουν εύκολη εφηβική και ενήλικη ζωή, γι
αυτό και οι ειδικοί εξήγησαν προς τους γονείς και τους
δασκάλους στις ηµερίδες το πώς η έγκαιρη παρέµβαση
µε ορθό αθλητισµό, διατροφή, συναισθηµατική και γνω-
στική διαχείριση, οδηγεί στην µείωση έως και την εξαφ-
άνιση των συµπτωµάτων.»

Χαιρετισµό απεύθυνε στις εκδηλώσεις και η Αντιπεριφ-
ερειάρχης Λέσβου κ. Γόµου, ενώ οι εκπαιδευτικοί έλα-
βαν βεβαίωση ενηµέρωσης από πιστοποιηµένο φορέα.   

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΞΥΠΝΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΡΕΠΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ  



Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2018  θριάσιο-7  

Στις 24 Νοεµβρίου µε εκκίν ηση το
λιµάν ι της Νέας Περάµου, θα διεξαχ θεί
το 39ο Ράλλυ Παλάδιο. Η απον οµή
στους ν ικητές θα πραγµατοποιηθεί στο
Πολιτιστικό Κέν τρο Νέας Περάµου το
βράδυ του Σαββάτου. 

Παράλληλα στο Λιµάν ι θα βρίσκεται
και ο χ ώρος του Serv ice Park. 

Την  Παρασκευή θα πραγµατοποιηθ-
ούν  ∆ιοικητικός και Τεχ ν ικός Έλεγχ ος
στο «Mr KTEO» στη γέφυρα του Ασπρ-
όπυργου εν ώ οι 

αν αγν ωρίσεις λήγουν  το Σάββατο
στις 11:00.

Η φετιν ή σχ εδίαση περιλαµβάν ει
την  ειδική διαδροµή «Άγιος Ιωάν ν ης»
µήκους 8.68 χ λµ. που είν αι η περσιν ή
µε αν τίθετη φορά, τον  Σχ οίν ο µήκους
15.39 χ λµ. που ξεκιν άει από τον
Σχ οίν ο και τερµατίζει πριν  την  είσοδο
της Περαχ ώρας και τον  Όσιο Πατάπιο
8.01 χ λµ. που ξεκιν άει από την  Περ-
αχ ώρα και τερµατίζει στον  περιφερει-
ακό δρόµο του Λουτρακίου.

Τα συν ολικά
αγων ιστικά χ ιλι-
όµετρα για το
39ο Ράλλυ Παλά-
διο είν αι 64.16
χ λµ.

Περισσότερες
π λη ρ ο φ ο ρ ί ε ς
στα τηλέφων α
210 9812341 και
6944 308148.

Μ
ε µεγάλη συµµετοχ ή και δυο µεγάλες εκπλήξεις
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου,
παρουσία του ∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παπ-

πού η ποδηλατοδροµία µε τίτλο  «4ος ∆ρόµος Ζωής»,
που ήταν  αφιερωµέν η στις γυν αίκες που µάχ ον ται
κατά του καρκίν ου του µαστού και διοργαν ώθηκε από
τον  Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Περιβαλλον τολογικό
Σύλλογο ∆ροσούπολης, µε τη στήριξη του ∆ήµου
Φυλής.

Πολύ χ αρούµεν ος από τη συµµετοχ ή των  µικρών
και των  µεγάλων  µελών  του συλλόγου δήλωσε στο
σύν τοµο χ αιρετισµό του  ο πρόεδρος Μιχ άλης
Ζουρίδης, ο οποίος έχ ει δείξει µεγάλη ευαισθησία και
έχ ει αν απτύξει ποικίλες δράσεις σε αν ύποπτο χ ρόν ο
για την  ευαισθητοποίηση του κόσµου αλλά και την
πρόληψη από την  συγκεκριµέν η ασθέν εια. 

Τους ποδηλάτες αφού τερµάτισαν  τους περίµεν αν  2
ποδήλατα έκπληξη τα οποία προσέφερε ο Αν τιδήµα-
ρχ ος καθηµεριν ότητας Μιχ άλης Οικον οµάκης µε την
ιδιότητα του επιχ ειρηµατία και του κατοίκου της περ-
ιοχ ής. Για την  κλήρωση ο πρόεδρος του Συλλόγου
κάλεσε το ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και τον
Επικεφαλής της ∆ύν αµης Συµµετοχ ής ∆ηµήτρη Μπο-
υραΐµη. 

«Χαίροµαι πάν τα όταν  είµαι αν άµεσα σε τόσα παιδιά
και σας εύχ οµαι ν α έχ ετε υγεία και ν α αγαπάτε πάν τα
τον  αθλητισµό» είπε ο Χρήστος Παππούς στο χ αιρετι-
σµό του και έδωσε συγχ αρητήρια σε όσους συµµε-
τείχ αν  στην  ποδηλατοδροµία αλλά και στο σύλλογο για
τη διοργάν ωση της εκδήλωσης.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Μιχ άλης Ζουρίδης αφού 

καλωσόρισε τον  κόσµο στον  «4ο ∆ρόµο Ζωής»,
χ αρακτήρισε την  εκδήλωση θεσµό και ευχ αρίστησε
τον  κόσµο για τη συµµετοχ ή του και ιδιαιτέρως το
∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού που όπως είπε
«είν αι πάν τα κον τά στο σύλλογο και τους κατοίκους
της περιοχ ής και δεν  µας έχ ει πει ποτέ όχ ι σε ότι του
έχ ουµε ζητήσει».

Ο κ. Ζουρίδης ευχ αρίστησε επίσης τον  Αν απληρω-
τή ∆ήµαρχ ο Κοιν ων ικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτι-
σµού Γιώργο Αν των όπουλου για τη στήριξη της εκδή-
λωσης αλλά και του συλλόγου γεν ικότερα, τον  Πρόεδρο
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισµού «Η 

ΠΑΡΝΗΘΑ» Γιώργο Μαυροειδή για τα µετάλλια που 
προµήθευσε στο σύλλογο και τον  Αν τιδήµαρχ ο και

επιχ ειρηµατία της περιοχ ής Μιχ άλη Οικον οµάκη για τα
ποδήλατα που προσέφερε η επιχ είρησή του.

Αµέσως µετά τις απον οµές των  µεταλλίων  και τις
κληρώσεις τα κάρβουν α πήραν  φωτιά, τα σουβλάκια τη
θέση τους στην  ψησταριά του συλλόγου και η δυν ατή
µουσική έδωσε ξεκάθαρο σήµα πως ξεκιν ά η διασκέ-
δαση για όλους εκτός από τον  Μιχ άλη Ζουρίδη που
επέµειν ε ν α περιποιείται προσωπικά και ν α σερβίρει
αυτοπροσώπως το δωρεάν  φαγητό που ετοίµασε ο
σύλλογος.  

Άνω Λιόσια: Με µεγάλη συµµετοχή και δυο εκπλήξεις ο «4ος ∆ρόµος Ζωής»
Η ποδηλατοδροµία ήταν αφιερωµένη στις γυναίκες που µάχονται κατά του καρκίνου του µαστού

Με εκκίνηση το λιµάνι της Νέας Περάµου, 
θα διεξαχθεί το 39ο Ράλλυ Παλάδιο 

ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  σσεε  σσχχοολλιικκάά
κκυυλλιικκεείίαα  κκααιι  ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς

ααππόό  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

ΣΣυστηµατικούς υγειονοµικούς ελέγχους σε σχολικά
συγκροτήµατα, κυλικεία σχολείων και παιδικούς
σταθµούς, πραγµατοποιεί η Περιφέρεια Αττικής µε

γνώµονα την προστασία της υγείας των µαθητών. Συγκεκρι-
µένα, µέχρι σήµερα οι ∆ιευθύνσεις Υγειονοµικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής έχουν διε-
νεργήσει από την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 632
ελέγχους σε σχολικά συγκροτήµατα όλων των βαθµίδων, 342
ελέγχους σε σχολικά κυλικεία και 37 ελέγχους σε παιδικούς
σταθµούς.

Στο πλαίσιο των συγκεκριµένων ελέγχων έγιναν 50 συστά-
σεις σε σχολικά συγκροτήµατα, 104 συστάσεις σε σχολικά
κυλικεία, ενώ σε παιδικούς σταθµούς έγιναν 4 συστάσεις. Σε
4 κυλικεία τα οποία λειτουργούσαν χωρίς να έχουν συµµορφ-
ωθεί πλήρως µε τα προβλεπόµενα στην Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία για τις Επιχειρήσεις Τροφίµων και Ποτών
συντάχθηκαν Υγειονοµικές Εκθέσεις (µηνύσεις) οι οποίες δια-
βιβάστηκαν στον αρµόδιο εισαγγελέα.

Οι υγειονοµικοί έλεγχοι, οι οποίοι περιλαµβάνουν την υγει-
ονοµική κατάσταση των σχολικών συγκροτηµάτων (αίθουσες
διδασκαλίας, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι άθλησης, αύλειοι
χώροι) και των χώρων υγιεινής, των σχολικών κυλικείων και
γενικά των χώρων εστίασης που λειτουργούν εντός των σχο-
λείων, θα συνεχιστούν µε αµείωτο ρυθµό καθ' όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους.
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ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ::  ΠΠρροοββλλήήµµαατταα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
σσττοο  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίααςς  κκααττααγγγγέέλλλλοουυνν  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι

Για σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας στο τµήµα
Αιµοδοσίας λόγω ελλείψεων σε προσωπικό
κάνει λόγο το Σωµατείο Εργαζοµένων στο

Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας (ΓΝΕ) «Θριάσιο».

Όπως αναφέρει, στην τελευταία τροποποίηση του
οργανισµού του νοσοκοµείου, οι οργανικές θέσεις για-
τρών στην Αιµοδοσία µειώθηκαν σε τρεις, αν και διενε-
ργούνται 5.500-6.500 αιµοληψίες, 90.000-120.000 εξε-
τάσεις και η κίνηση παραγώγων ξεπερνά τις 10.000
(13.000-15.000) ετησίως. «Αποτέλεσµα είναι ότι στο
Τµήµα εργάζονται µόνο δύο µόνιµοι  (από τις οποίες η
επιµελήτρια Α΄ ασκεί καθήκοντα διευθυντή επί µία
τριετία, χωρίς να λαµβάνει το αντίστοιχο επίδοµα) και
δύο επικουρικοί ειδικευµένοι γιατροί (από τις οποίες η
πρώτη απολύεται τον Ιανουάριο 2019 και η δεύτερη τον
Μάιο 2019), ενώ ο διευθυντής γιατρός παραµένει απο-
σπασµένος στο Ε.ΚΕ.Α. από την ηµέρα του διορισµού
του».

Σύµφωνα µε το σωµατείο, παρόµοιες είναι οι
ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό (εργάζονται µόνο

οκτώ µόνιµοι νοσηλευτές και µία από πρόγραµµα του
ΟΑΕ∆), παραϊατρικό (εργάζονται µόνο πέντε µόνιµοι
εργαζόµενοι και ένας από πρόγραµµα του ΟΑΕ∆), ενώ
υπάρχει µόνο µία επισκέπτρια υγείας και µία διοικητική
υπάλληλος.

«Συνολικά η στελέχωση του Τµήµατος Αιµοδοσίας
είναι πολύ κατώτερη από τις ανάγκες ενός νοσοκοµείου
που διαθέτει πάνω από 400 κρεβάτια και καλύπτει µία
εκτεταµένη περιοχή αλλά και από τις προϋποθέσεις
που θέτει η πρόσφατη υπουργική απόφαση για τη λει-
τουργία Νοσοκοµειακών Μονάδων Αιµοδοσίας» υπο-
στηρίζουν οι εργαζόµενοι στο «Θριάσιο».

Αναφέρουν ελλείψεις και στις υπόλοιπες κλινικές και
τµήµατα του νοσοκοµείου, αφού «είναι κενές 71 θέσεις
νοσηλευτικού προσωπικού και 47 θέσεις τραυµατιοφο-
ρέων και βοηθών θαλάµου, ενώ στη διοικητική και τεχνι-
κή υπηρεσία οι κενές οργανικές θέσεις έχουν καταργηθ-
εί µε µνηµονιακό νόµο και οι ελλείψεις στα αντίστοιχα
τµήµατα καλύπτονται προσωρινά µε πρακτικάριους».

«Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής υποβάθ-
µισης των δηµόσιων νοσοκοµείων που συνεχίζει και η

σηµερινή συγκυβέρνηση, όπως και οι προηγούµενες
κυβερνήσεις Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ. Αντί για την πρόσληψη
του αναγκαίου µόνιµου προσωπικού, επεκτείνουν τις
ελαστικές εργασιακές σχέσεις και προωθούν τη λειτο-
υργία των δηµόσιων µονάδων υγείας µε επιχειρηµατικά
κριτήρια. 

Στόχος τους είναι να διευκολύνουν να επεκταθεί
ακόµη περισσότερο η δράση των επιχειρηµατικών
οµίλων στον τοµέα της υγείας» επισηµαίνει το σωµατείο
εργαζοµένων του «Θριασίου».

Ζητούν από τους αρµόδιους υπουργούς και τις διοι-
κήσεις της 2ης ΥΠΕ και του ΓΝΕ «Θριάσιο» να
προχωρήσουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:
να λυθεί άµεσα το πρόβληµα µε τη θέση του διευθυντή
Αιµοδοσίας, να τροποποιηθεί ο Οργανισµός του νοσο-
κοµείου για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες,
να ενισχυθεί η Αιµοδοσία και συνολικά το νοσοκοµείο µε
προσλήψεις του αναγκαίου µόνιµου προσωπικού και να
µονιµοποιηθούν οι εργαζόµενοι µε ελαστικές εργασια-
κές σχέσεις.
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Τ
ο όραµα του ∆ήµου Φυλής για ενεργειακή
αυτάρκεια, ανέπτυξε, ανοίγοντας τις
εργασίες της Ηµερίδας για την παρουσία-

ση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος CESBA MED,
που οργανώθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Οκτωβρίου
2018 στο ∆ηµαρχείο “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ” της
∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

Στη σύντοµη οµιλία του ο ∆ήµαρχος  ανέφερε ότι ο
∆ήµος Φυλής δουλεύει συστηµατικά στην κατεύθυ-
νση της εξοικονόµησης ενέργειας, µέσω δύο έργων
που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και στις τρεις ∆ηµοτι-
κές Ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής και
πρόσθεσε ότι κινείται στον τοµέα της παραγωγής
ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, (ΑΠΕ)
τόσο στα δηµοτικά κτίρια όσο και µε τη δηµιουργία
Ενεργειακού Πάρκου στη Χωµατερή από την οποία
θα παράγεται ενέργεια ισχύος 17 MW από την οποία
θα καλύπτονται οι ανάγκες του και οι ανάγκες των νοι-
κοκυριών του ∆ήµου Φυλής. 

Πρόσθεσε ότι σύντοµα ολοκληρώνεται το πρω-
τεύον δίκτυο Φυσικού Αερίου στις ∆ηµοτικές Ενότ-
ητες Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου, έργο που µόλις
ολοκληρωθεί θα συµβάλει στη µείωση των ατµοσφ-
αιρικών ρύπων και στη βελτίωση του περιβαλλοντι-
κού αποτυπώµατος του ∆ήµου Φυλής. 

Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οµάδες εργασίας
από δώδεκα φορείς επτά ευρωπαϊκών χωρών, ανά-
µεσα στις οποίες και η Ελλάδα. 

Κλείνοντας αναφέρθηκε στη βελτίωση της τοπικής
συγκοινωνίας ως όρου της βιώσιµης ανάπτυξης και
τόνισε ότι σύντοµα θα αναπτυχθεί το δίκτυο της
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας που θα µειώσει την κίνηση
των ΙΧ και θα συµβάλει στη χρήση των µέσων σταθ-
ερής τροχιάς.

Ο ∆ήµος Φυλής µετέχει στο ευρωπαϊκό αυτό
πρόγραµµα, µέσω µιας περιοχής του κέντρου
των Άνω Λιοσίων που χρησιµοποιείται από τον
Έλληνα εταίρο του προγράµµατος (σύµπραξη
Εθνικού Αστεροσκοπείου- Οµάδας Εξοικονόµ-

ησης Ενέργειας-Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλ-
λοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης) ως χώρος
µελέτης για τη δηµιουργία υπολογιστικών εργα-
λείων για την περιβαλλοντική αξιολόγηση
κτιρίων και γειτονιών.

Αναπτύσσοντας την έννοια της περιβαλλοντικής
αξιολόγησης ο επιστηµονικά υπεύθυνος του προ-
γράµµατος Κωνσταντίνος Μπαλαράς, ∆ιευθυντής
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ανέφερε ότι
συνίσταται στη δηµιουργία δεικτών, µε τη βοήθεια
των οποίων θα αξιολογείται η ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων και των γειτονιών, πέραν των 16 υποχρ-
εωτικών που έχουν ήδη καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιµηθεί αν χρη-
σιµοποιούνται ορθολογικά οι φυσικοί πόροι, στο
πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, δηλαδή
µε όρους αειφορίας και κυκλικής οικονοµίας.

Εξηγώντας για ποιο λόγο επελέγη ο ∆ήµος Φυλής
ο Κωνσταντίνος Μπαλαράς ανέφερε ότι είναι ένας
∆ήµος που δουλεύει ιδιαίτερα στον τοµέα της εξοι-
κονόµησης ενέργειας, αλλά και της παραγωγής ενέρ-
γειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
Πρόσθεσε ότι η ιδέα της συµµετοχής του ∆ήµου
Φυλής έγινε µε ενθουσιασµό δεκτή από το ∆ήµαρχο
Φυλής, ο οποίος κινητοποίησε το µηχανισµό του
∆ήµου για την παροχή πληροφοριών στη µελετητική
οµάδα.

Στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας εργαλείων
αξιολόγησης αναφέρθηκε και η οµιλία της Μ. Καρα-
βασίλη από το Παρατηρητήριο Πολιτών για της Αειφ-
όρο Ανάπτυξη, η οποία, εγκωµίασε, επίσης, την προ-
σπάθεια του ∆ήµου Φυλής. “Είναι πολύ σηµαντικό
για ένα µικρό ∆ήµο, µε κοµβική όµως σηµασία για το
Λεκανοπέδιο να αναζητά λύσεις για τη βιώσιµη ανά-
πτυξη”, κατέληξε.Η Ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την
παρουσίαση εργαστηρίου µε αντικείµενο το ρόλο της
τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασµό της βιώσιµης αστι-
κής ανάπτυξης, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις

στους δείκτες επίδοσης και τη συλλογή δεδοµένων
και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το οποίο
συντόνισε η συνεργάτης του προγράµµατος Πόπη

∆ρούτσα.

ΣΣττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  εεννεερργγεειιαακκήήςς  ααυυττάάρρκκεειιααςς  κκααιι  ττηηςς  
µµεείίωωσσηηςς  ττωωνν  ααττµµοοσσφφααιιρριικκώώνν  ρρύύππωωνν  οο  δδήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  
Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος CESBA MED, στο ∆ηµαρχείο “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ” της ∆.Ε. Φυλής 

Γράφει ο Ευάγγελος Λιάκος*

Μ
ε την ολοκλήρωση της συζήτησης γι α την “Ανά-
πτυξη Εµπορευµατι κού Κέντρου Θρι ασί ου
Πεδίου” στην αρµόδια επι τροπή της Βουλής, όπου

προτεί νεται  παραχώρηση έκτασης περίπου 600 στρεµ-
µάτων, ι δι οκτησίας της κρατι κής εταιρεί ας ΓΑΙΑΟΣΕ A.E.,
µέσω σύµβασης παραχώρησης σε επενδυτι κό σχήµα
ιδιωτών και  δηµοσίου, εί ναι  σηµαντι κό να εξετάσουµε
κάποια στρεβλά σηµεία της σύµβασης.

Πάγια θέση µου εί ναι  ότι  θα πρέπει  να στηρί ζεται  η
ι διωτι κή πρωτοβουλία από ένα αποτελεσµατι κό δηµόσιο.
Το κράτος σε τέτοι ες περι πτώσει ς πρέπει  να εί ναι
«διαι τητής» της αγοράς, ως θεµατοφύλακας της νοµιµότ-
ητας και  προασπιστής του δι καί ου. Να προστατεύει  πολ-
λούς και  µι κρούς από πιθανές παράτυπες επιδιώξει ς
λί γων και  µεγάλων. Να ελέγχει  τους όρους και  τους κανό-
νες εφαρµογής µε ι σοτι µί α και  ι σονοµία γι α όλους.

Μελετώντας τη σύµβαση παραχώρησης, παρακολο-
υθώντας τι ς συνεδριάσει ς της κοι νοβουλευτι κής επι τρο-
πής, την αγωνιώδη συνεδρίαση του δηµοτι κού συµβουλίου
Ασπροπύργου, εύκολα φτάνει  κανεί ς στο συµπέρασµα ότι
το κράτος στάθηκε αδύναµο να επι τελέσει  τον ρόλο του εί τε
από άγνοια εί τε από σκοπιµότητα (!).

Πρώτον, σε καµία προηγµένη χώρα δεν εί ναι  δυνατόν να
αλλάζουν οι  όροι  προκήρυξης ενός διαγωνισµού κατά το
χρόνο δι εξαγωγής του µετά από απαί τηση του µοναδι κού
ενδιαφερόµενου και  µάλιστα  µε τροποποίηση των όρων 

της σύµβασης ει ς βάρος του δηµόσιου συµφέροντος, του
περιβάλλοντος και  του υγι ούς ανταγωνισµού.

∆εύτερον, ευλόγως γεννώνται  ερωτήµατα τόσο µε το πολύ
χαµηλό εφάπαξ ποσό που καλεί ται  να καταβάλει  το επεν-
δυτι κό σχήµα (µόλι ς 10 εκ. €), όσο και  γι α την ετήσια
υποχρέωση καταβολής, ποσοστού 2,51% επί  των ακαθάρ-
ιστων εσόδων (µε ελάχιστο πόσο τα 350.000€). Έτσι  λοιπόν
ένα «φι λέτο δηµόσιας γης», µε σύγχρονες υποδοµές, παρ-
αχωρεί ται  γι α 60 χρόνια, σε πολύ χαµηλή τι µή από την
πραγµατι κή του αξία. 

Τρί τον, η σύµβαση παραχώρησης προβλέπει  πλήρη
απαλλαγή του αναδόχου από δηµοτι κά τέλη καθαριότητας
και  ηλεκτροφωτισµού, κάτι  που θα µει ώσει  τα τακτι κά
έσοδα του δήµου Ασπροπύργου, ερχόµενη σε πλήρη αντί θ-
εση µε τη συνταγµατι κά κατοχυρωµένη οι κονοµι κή αυτοτέ-
λει α των Ο.Τ.Α., µε απρόβλεπτες συνέπει ες µιας πιθανής
απαί τησης και  από άλλες αντίστοι χες οντότητες να υπαχθ-
ούν σε αυτό το καθεστώς. 

Πρέπει  όµως να γνωρί ζουµε όλοι  πως επι τυχηµένες
επενδύσει ς εί ναι  αυτές που σέβονται  τι ς τοπι κές κοι -
νωνί ες που δραστηριοποιούνται .   

Τέταρτον, οι  σκανδαλώδει ς και  πέραν κάθε οι κοδοµι κού
κανονι σµού,  ευνοϊ κοί  όροι  και  κανόνες δόµησης που
ισχύουν µόνο γι α την παραχωρούµενη έκταση. Εί τε αυτοί
έχουν  να κάνουν µε το συντελεστή δόµησης, το µέγιστο
ύψος, την ελάχιστη απόσταση κτηρίων κ.α. εί τε µε την
απαλλαγή από δενδροφύτευση του ακάλυπτου χώρου.

∆υστυχώς, γι α µία ακόµα φορά, µε τη σφραγίδα της
«πρώτης φοράς αριστερά», η καταπάτηση της νοµιµότ-
ητας, η καταστρατήγηση του υγι ούς ανταγωνισµού και  της
ελεύθερης οι κονοµίας, οδηγούν στην περαι τέρω υποβάθ-
µιση της περιοχής µέσω της µείωσης εσόδων, της κυκλοφ-
οριακής επιβάρυνσης και  της έλλειψης σεβασµού στο
περιβάλλον.

Με τη σκέψη πως επενδυτι κές πρωτοβουλί ες πρέπει
να γί νονται  αλλά, µε όρους και  κανόνες προς το συµφέρον
όλων, οφεί λουµε να ενώσουµε τι ς φωνές µας και  να µη στα-
µατήσουµε να δι εκδι κούµε το καλύτερο γι α τον τόπο µας.

* Ο Ευάγγελος Λιάκος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,
∆ιευθυντής Πολιτικής Ακαδηµίας ΟΝΝΕ∆, υποψήφιος βουλευ-
τής Περιφέρειας Αττικής Ν∆ στις εκλογές του 2015.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ: 
Η παραχώρηση του ‘’ηθικού πλεονεκτήµατος’’ της αριστεράς 
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Γενικός σηµαιοστολισµός των
∆ηµοσίων Καταστηµάτων, του
∆ηµοτικού Καταστήµατος
Μαγούλας, καθώς επίσης και των
Καταστηµάτων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου - Ιδιωτικού ∆ικαίου, από
της 8ης πρωινής ώρας της 26ης,
µέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης
Οκτωβρίου 2018.

Φωταγώγηση όλων των κατα-
στηµάτων του δηµοσίου, των
Ο.Τ.Α., των Ν.Π.∆.∆., κατά τις βρα-
δινές ώρες της 27ης & 28ης Οκτω-
βρίου 2018. 

Εορτασµός της Εθνικής Επε-
τείου, σ' όλα τα Σχολεία ( ∆ηµόσια &
Ιδιωτικά ) Πρωτοβάθµιας και ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018

7:00            Θα σηµάνουν χαρµό-
συνα οι καµπάνες 

9:00            Παράταξη της Φιλαρ-
µονικής στην 

κεντρική πλατεία στον
Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού. 

9:30            Προσέλευση σχο-
λείων στον Ιερό Ναό για την ∆οξο-
λογία 

9:45            Προσέλευση Προσ-
κεκληµένων 

10:05           Τέλεση Επίσηµης
∆οξολογίας       

10:20            Επιµνηµόσυνη
∆έηση υπέρ των Πεσόντων 

10:30            Προσκλητήριο
Πεσόντων 

10:35            Κατάθεση στεφάνων 
10:45            Εκφώνηση του Παν-

ηγυρικού της Ηµέρας από τον 
Αντιδήµαρχο κ. Κορ-

οπούλη Γρηγόρη
11:00            Ενός λεπτού σιγή 
11:01            Εθνικός Ύµνος 
11:05           Έναρξη της παρέ-

λασης των µαθητών των σχολείων
& των µελών των τοπικών συλλό-
γων 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής.

Βουλευτές Αντιπεριφέρειας ∆υτι-
κής Αττικής.

O Πρόεδρος & τα µέλη του
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μαγούλας.

Οι Αντιδήµαρχοι Ελευσίνας.
Οι ∆ηµοτικοί  & Κοινοτικοί

Σύµβουλοι Ελευσίνας-Μαγούλας.
Ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού

Τµήµατος Ελευσίνας.
Πρώην Πρόεδροι & ∆ήµαρχοι

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαγούλας.
Ο Πρόεδρος Βιοµηχανικού Επι-

µελητηρίου.
Οι Πρόεδροι  Σωµατείων,

Οργανώσεων και Συλλόγων.

Τα σχολεία Α/θµιας &
Β/θµιας εκπαίδευσης.

Οι πολίτες της πόλης της
Μαγούλας.

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Ο Υπεύθυνος του Ιερού
Ναού Αναλήψεως  να φρον-
τίσει για την οργάνωση των
Ιεροτελεστιών.

Το Αστυνοµικό Τµήµα
Ελευσίνας, για την τήρηση της
τάξης σ' όλους τους χώρους
των εορταστικών
εκδηλώσεων.

Το Τµήµα Τροχαίας Ελευ-
σίνας, για να λάβει τα κατάλ-
ληλα µέτρα κυκλοφορίας
πεζών και οχηµάτων, στους
χώρους των εορταστικών
εκδηλώσεων.

Η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας
φροντίζει για τον σηµαιοστολισµό,
την καθαριότητα, την συµβολή της
Φιλαρµονικής, την διαµόρφωση
όλων των χώρων των εκδηλώσεων.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

«Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο
Ζεφύρι και τη Φυλή προχ ωρούν  µε
ταχ ύτατους ρυθµούς και αν αµέν εται ν α
ολοκληρωθούν  πριν  το χ ρον οδιάγραµ-
µα που προβλέπει η µελέτη της Τεχ ν ι-
κής Υπηρεσίας αν  οι καιρικές συν θήκες
το επιτρέψουν » υπογραµµίζει ο Αν τιδή-
µαρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης
Σχ ίζας. 

Στη Ζωφριά ολοκληρώθηκε το προη-
γούµεν ο διάστηµα η ασφαλτόστρωση
της Λεωφόρου Μ. Αλεξάν δρου και άλλων
κάθετων  και παράλληλων  αυτής οδών
και χ θες ξεκίν ησαν  ν έες ασφαλτο-
στρώσεις στο τµήµα που ξεκιν ά από
την  οδό Αγησιλάου και καλύπτει την
Ζωφριά Ι.  

Τέλος στην  ∆ροσούπολη ξεκίν ησαν
οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην  οδό
Μακεδον ίας, Πιερίας, Κατερίν ης, Πλα-
ταµών α, Βελβεν δού, Καστοριάς  Γρε-
βεν ών  και Βέροιας. 

Η συν έχ εια από τη σελ. 3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                            
∆/ΝΣΗ           Οικον οµική

ΤΜΗΜΑ          Προµηθειών                                                 
Πληροφ ορίες  :   Νίν ου Αθην ά    
Τηλέφ ων ο       :   2105537237
Fax                :  2105537268
email             :  prom@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίν ας, 20-10-2018 
Α.Π. οικ։։ 14116                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Προϋπολογισµού  δαπάν ης
40.000,00 € 

συµπεριλαµβαν όµεν ου 
και ΦΠΑ 24%   

ΚΑΕ 10.7134.0012

Ο  ∆ήµαρχος  Ελευσίνας  προκ-
ηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες προ-
σφορές για  «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», προϋπολογισµού
δαπάνης 40.000,00 € σύµφωνα µε
την µε αρ. 102/2018 τεχνική περι-
γραφή του τµήµατος ∆ιαφάνειας,
Προγραµµατισµού Οργάνωσης &
Πληροφορικής  του ∆ήµου Ελευ-
σίνας,   που αποτελεί αναπόσπα-
στο µέρος της παρούσης.  

Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί σύµφωνα
µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής για το
σύνολο των ζητούµενων ειδών  ανά
οµάδα. 
Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα
οδηγούν σε αυτόµατο αποκλει-
σµό της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα  µήνες. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  την
13/11 / 2018   ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10։00 π.µ. ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών ) στο
∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο 
Όροφο , που   βρίσκεται   στην
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 και
∆ήµητρος , ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής   διενέργειας  διαγωνι-
σµών  ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

υπηρεσιών .
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να

προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγωνι-
σµού. 
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρ-
υξη θα παραλαµβάνονται ηλεκτρ-
ονικά από το  site του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το  l ink :
όπου θα παρέχονται ελεύθερα ,
άµεσα και δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                         

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             

Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού
15- 17

Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail:  ssona@patt.gov .gr

Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr               
Αθήν α, 24-10-18
Aρ. Πρωτ.: 208160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της µε αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) και το υπ
αριθµ. πρωτ. 171184/18 έγγρα-
φο της ∆/νσης Περιβάλλοντος &
Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφ-
έρειας Αττικής, ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ.
77801/4563/Φ12/2018 έγγραφο
επί της Μελέτης περιβαλλοντικών
όρων, µε:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα απο-
ρρύπανσης- επεξεργασίας
οχηµάτων (ΟΤΚΖ και λοιπών
οχηµάτων) και ΑΗΗΕ, διαλογής/
ταξινόµησης ΑΗΗΕ, µηχανικής
κατεργασίας και διαχωρισµού
µεταλλικών απορριµµάτων και
υπολειµµάτων (σκραπ) & προ-
σωρινής αποθήκευσης συσσωρ-
ευτών µολύβδου, µπαταριών Ni-
Cd, αστικών ανακυκλώσιµων και
λοιπών µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων», υποκατηγορία Α2,
οµάδα 9η µε α/α: 224 (Εγκατα-
στάσεις για εργασία R12 σε
µεταλλικά και µη µεταλλικά
απόβλητα. 

Συµπεριλαµβάνεται η κατερ-
γασία σε εγκαταστάσεις τεµαχι-
σµού αποβλήτων µετάλλων,
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκ-
τρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)
µετά από επεξεργασία απορρυ-
πασµένων οχηµάτων στο τέλος
του κύκλου ζωής του- ΟΤΚΖ)

Β) θέση έργου: θέση ‘’ ‘Ηµερ-
ος Τόπος’’, του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, στην Περιφερειακή
Ενότητα ∆υτικής Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου την «ΑΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΒΒΕ & ΝΕ»

∆) αρµόδια για το έργο περι-
βαλλοντική αρχή τη ∆/νση Περι-
βαλλοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περ-
ιφέρειας Αττικής, στην οποία
καλείται το κοινό να ενηµερωθεί
και το ενδιαφερόµενο κοινό να
εκφράσει τις απόψεις του επί του
περιεχοµένου του φακέλου της
Μελέτης, τη ∆/νση Περιβάλλον-
τος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210
6984302)

ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και
λήξης δηµόσιας διαβούλευσης:
25/10/18- 12/12/18 

Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και
λήξης προθεσµίας για κατάθεση
απόψεων ενδιαφεροµένου κοι-
νού: 26/10/18- 29/11/18 στη
∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρει-
ας Αττικής και 30/11/18-
13/12/18 στη ∆/νση Περιβαλλον-
τικού και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής (Μεσογείων 239 και
Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφηµερίδα την  «Θριάσιο»
και l ink δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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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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Μετά την  ολοκλήρωση των  Αθλητικών  ∆ραστηριοτήτων  απον εµήθηκαν  σ’
όλους τους συµµετέχ ον τες αν αµν ηστικά διπλώµατα και µετάλλια από τον  Πρόε-
δρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν η Κατσαρό, από τον  εκπρόσωπο του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., κ. Θεόδωρο Βόσσο, από την  Πρόεδρο της Κοιν ωφελούς Επιχ είρη-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Σοφία Μαυρίδη, από τα µέλη του ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.κ. Μαρία Γκούµα , Νίκο Τερζόγλου και Αλεξάν δρα Τσίγκου, από
τον  Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. του Α.Ο. ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, κ.κ. Ιωάν -
ν η Πίν η, ∆ηµήτρη Μίχ α, Φαίη Χατζηπολυχ ρόν η και Αµαλία Πίν η. Επίσης, παρ-
αβρέθηκαν  εκπρόσωποι των  ∆ηµοτικών  Σχ ολείων  του Ασπρόπυργου, και συγκεκριµέν α η ∆ιευθύν τρια του 7ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου, κ. Σταµατίν α Βαβούλη, η Αν τιπρόε-
δρος του Συλλόγου Γον έων  του 11ου ∆ηµοτικού, κ. Άν ν α Παπαδοπούλου και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γον έων  του 4ου ∆ηµοτικού, κ. Μαρία Γκούµα. 

Η συνέχεια από τη σελ. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Καταχωριστέο στο Μητρώο
Αν αρτητέα στο ∆ιαύγεια

Χαϊδάρι 24/10/2018
Αριθ. Πρωτ: 21038

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
«Προµήθεια Λιπαν τικών  για
την  κίν ηση µεταφ ορικών

µέσων  ετους 2018» 

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου διακηρύσσει
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγι-
σµένες προσφορές για την προ-
µήθεια Λιπαντικών για την κίνηση
µεταφορικών µέσων του ∆ήµου,
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά, βάσει τιµής
για το σύνολο των ειδών, συνολι-
κής προϋπολογισθείσης αξίας
€44.999,60  συµπεριλαµβανοµέ-
νου του ΦΠΑ 24%, το οποίο θα
βαρύνει τον προϋπολογισµό του
οικονοµικού έτους 2018.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθου-
σα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Χαϊδα-
ρίου, στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη
138 & Επαύλεως, 2ος όροφος, 

την  Τετάρτη 07 Νοεµβρίου 2018
και ώρα 09:00 π.µ. έως 09:30
π.µ., κατά την οποία λήγει η
προθεσµία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης, ενώπιον αρµό-
διας Επιτροπής. 
Στην περίπτωση αποστολής των
προσφορών ταχυδροµικώς ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρα-
λαµβάνονται µε απόδειξη και µε
απαραίτητη προϋπόθεση ότι
αυτές θα περιέρχονται στην υπηρ-
εσία µέχρι στις 15:00µ.µ. την
προηγουµένη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι
Τρίτη 06 Νοεµβρίου 2018.

∆εν ορίζεται εγγύηση συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σµού (∆ιακήρυξη και την  Μελέτη
– Τεχνικές Προδιαγραφές) από
την διαδικτυακή πύλη του ∆ήµου
www.haidari.gr, καθώς και οποια-
δήποτε άλλη πληροφορία κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από
το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Χαϊδαρίου στα τηλέφωνα
2132047330-318. 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Αµετάβλητα τα δηµοτικά τέλη 
για το 2019 στον ∆ήµο Ιλίου

Αµετάβλητα θα παραµείνουν  τα τέλη καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισµού στον ∆ήµο Ιλίου για το 2019, µε την
υπ’ αριθµ. 307/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Ιλίου, η οποία έλαβε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
89233/29376/18.10.2018 έγκριση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, από το 2009 έως το 2019 τα δηµοτι-
κά τέλη παραµένουν αµετάβλητα, ενώ το 2013 ο ∆ήµος Ιλίου είχε προχωρήσει σε µείωση κατά 2,5% σε όλες τις
κατοικίες και τους επαγγελµατικούς χώρους, µε επιπρόσθετες ελαφρύνσεις και απαλλαγές για τις ευπαθείς κοινωνι-
κές οµάδες, οι οποίες ισχύουν έως σήµερα και που σε πολλές περιπτώσεις  φτάνουν το 100%.

Τα τέλη καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, αφορούν την αποκοµιδή απορριµµά-
των και ογκωδών αντικειµένων, τη συµµετοχή στα προγράµµατα ανακύκλωσης απορριµµάτων, οικιακών και ηλεκτρ-
ονικών συσκευών, την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΕΣ∆ΝΑ, καθώς επίσης, τη συντήρηση, επέκταση και ενίσχυση του
δηµοτικού φωτισµού και την καταβολή του αντίτιµου προς τη ∆ΕΗ.  

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Με την κοινωνία να συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της πολύχρ-
ονης οικονοµικής κρίσης της χώρας µας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να µετρά στο 70% την περικοπή των πόρων
της, ο ∆ήµος Ιλίου διατηρεί τα ∆ηµοτικά Τέλη στα ίδια µειωµένα επίπεδα από το 2009, όταν όλα αυξάνονται. Για παρά-
δειγµα, το ΦΠΑ από 18% σε 24%, το τιµολόγιο της ∆ΕΗ, ο ειδικός φόρος καυσίµων, τα δικαιώµατα εναπόθεσης των
απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής κλπ. Καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια, προκειµένου να ανακουφίσουµε τους
συµπολίτες µας και παράλληλα να διατηρήσουµε σε υψηλό επίπεδο τις υπηρεσίες που παρέχουµε στον Τοµέα της
Καθαριότητας.»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βουλευτής Επικρατείας-ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήν α, 23/10/2018

Ο Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, κ. Βασίλης Οικονόµου και ο Αναπ-
ληρωτής Τοµεάρχης Υγείας, βουλευτής Αχαΐας, κ. Ιάσονας Φωτήλας, έκαναν την ακόλουθη δήλωση σχε-
τικά µε τις αρχαιρεσίες των ιατρικών συλλόγων 
«Τα νικηφόρα αποτελέσµατα των εκλογών σε όλους τους µεγάλους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και η
τεράστια νίκη του Γεωργίου Πατούλη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δείχνουν ξεκάθαρα την απόλυτη απο-
δοκιµασία της αποτυχηµένης πολιτικής του Ξανθού-Πολάκη από τον ιατρικό κόσµο. 
Τα θερµά µας συγχαρητήρια στους χιλιάδες ιατρούς που µε την ψήφο τους εκφράσανε την ανάγκη ενός
νέου σχεδίου για την Υγεία στην Ελλάδα. Η νίκη των φιλελεύθερων δυνάµεων του ιατρικού κόσµου δείχνει
ότι έρχεται η ώρα της µεγάλης πολιτικής αλλαγής στην χώρα!!!» 

Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί 
η δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ

Αντίστροφη µέτρηση για την πληρωµή της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ
για το 2018. Μέχρι  την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου θα πρέπει  οι  ιδιοκτήτες
των ακινήτων της χώρας να εξοφλήσουν τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ.Τα
εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ έπρεπε να εξοφληθούν είτε εφάπαξ (έως τις 28
Σεπτεµβρίου 2018) είτε σε πέντε µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση έπρ-
επε να πληρωθεί  στις 28 Σεπτεµβρίου. Η δεύτερη πρέπει  να καταβ-
ληθεί  στις 31 Οκτωβρίου. Η τρίτη δόση πρέπει  να πληρωθεί  µέχρι  τις
30 Νοεµβρίου, η τέταρτη ως τις 31 ∆εκεµβρίου και  η πέµπτη δόση ως
τι ς 31 Ιανουαρί ου 2019.
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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  

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο  
κατάστηµα 63µ² επί της οδού

Φυλής 8Α. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα

6947-264784 
και 6985066463>>.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48
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